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KREU I: 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 

Neni 1 
Objekti 

Kjo rregullore ka për objekt krijimin  e një kuadri rregullator për funksionimin me efikasitet dhe 
efiçencë të veprimtarisë së administratës së Bashkisë Skrapar, për realizimin e funksioneve dhe 
kompetencave të saja të përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi në Republikën e 
Shqipërisë. 

 

Neni 2 
Baza ligjore 

Ligji nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. 

Ligji nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” (i ndryshuar). 

Ligji nr.107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” (i përditësuar). 

Ligji nr.44/2015 “Kodi i proçedurave administrative i Republikës së Shqipërisë”. 

Ligji nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”. 

Ligji nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, (i përditësuar). 

Ligji nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar) 

Ligji nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i punës në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar). 

Ligji nr.10129, datë11.05.2009 “Për gjendjen civile”. 

Ligji nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e policisë së bashkisë ose  
komunës” i ndryshuar. 

Ligji nr.9131, datë 08.9.2003 “Për rregullat e etikës në adminstratën publike”. 

Ligji nr.9367, datë 07.04.2005 "Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e 
funksioneve publike”. 

Ligji nr.162/2014 “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis”. 
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Ligji nr.9643, datë 20.11.2006, ndryshuar me ligjin nr.9800 datë 10.09.2007, dhe ligjin nr. 9855 
datë 26.12.2007 “Për prokurimin publik“. 

Ligji nr.9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, (i përditësuar). 

Ligji nr.7501, datë 19.07.1991 “Për tokën", (i përditësuar). 

Ligji nr.8756, datë 26.03.2001 "Për emergjencat civile”, (i përditësuar). 

Ligji nr.9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin e ndërtimit”. 

Ligji nr.79/2017 “Për sportin” 

Ligji nr.7651, datë 21.12.1992 "Për festat zyrtare e ditët përkujtimore” (i përditësuar). 

Ligji nr.27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”. 

Ligji nr.10405, datë 24.03.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, (i 
përditësuar). 

Ligji nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar. 

Ligji nr.9902, datë17.04.2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, i ndryshuar. 

Ligji nr.10465, datë 29.9.2011 “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë. 

Ligji nr.9108, datë 17.07.2003 “Për substancat dhe preparatet kimike”. 

Ligji nr.10138, datë 11.5.2009 “Për shëndetin publik” 

Ligji nr.9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin nr.48/2012, ndryshuar me ligjin nr.120/2014 
“Për mbrojtjen e të dhënave personale”. 

Ligji nr.18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”. 

Ligji nr.9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”. 

Ligji nr.9970, datë 24.07.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri”. 

Ligji nr.68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”. 

Ligji nr.125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, (i përditësuar). 

Ligji nr.33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”. 

Ligji nr.8743 datë 22.2.2001 (ndryshuar me ligjin nr.9558) “Për pronat e paluajtshme të shtetit”. 

Ligji nr.7980, datë 27.7.1995 “Për shitblerjen e trojeve”, ndryshuar me ligjin nr.8260/1997 
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Ligji nr.107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” i azhurnuar me Ligjin nr.73/2015 
dhe Ligjin nr.28/2017. 

Ligji nr.9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”. 

Ligji nr.7850, datë 29.7.1994 “Për kodin civil të Republikës së Shqipërisë”, (i përditësuar). 

 Neni 3 
Qëllimi 

Qëllimi i kësaj rregullore është sigurimi i rregullave të qëndrueshme mbi të cilat do të ndërtohen 
marrëdhëniet ndërmjet niveleve të ndryshme hierarkike të aparatit të Bashkisë Skrapar dhe 
institucioneve të vartësisë të saj, për një veprimtari me efiçencë dhe transparente të administratës 
ndaj publikut, si dhe për t’i shërbyer sa më mirë këtij të fundit. 

Neni 4 
Simbolet Bashkiake 

-Simbolet bashkiake përfshijnë emblemën e Bashkisë Skrapar dhe flamurin e bashkisë. 

-Emblema vendoset në zyrën e Kryetarit të Bashkisë dhe në sallën e mbledhjeve të Këshillit të 
Bashkisë Skrapar. 

-Flamuri i Bashkisë vendoset në godinën e institucionit dhe në sallën e mbledhjeve të Këshillit të 
Bashkisë Skrapar përkrah me flamurin e Republikës së Shqipërisë, si dhe në të gjitha 
institucionet që janë në varësi të Bashkisë Skrapar. 

-Emblema e Bashkisë përdoret  në të gjitha aktet (vendime, urdhra, urdhëresa, autorizime, 
kontrata, shkresa etj) e dala nga Bashkia e Skraparit. 

-Logoja e përdorur në shkresa (pjesa fundore), faqe web, media sociale, dokumente strategjike, 
plane etj është si më poshtë: 

 

Neni 5 
Parimet kryesore 

Gjatë ushtrimit të veprimtarisë së saj, administrata e Bashkisë Skrapar bazohet në këto parime: 

Parimi i barazisë: të gjithë qytetarët trajtohen në mënyrë të barabartë, pavarësisht gjinisë, racës, 
fesë, arsimit, etnisë, gjendjes ekonomike e sociale, bindjeve politike e fetare etj. 
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Parimi i ligjshmërisë: të gjithë punonjësit gjatë ushtrimit të detyrave të tyre për përmbushjen e 
funksioneve të Bashkisë, janë të detyruar të zbatojnë Kushtetutën dhe të gjitha aktet ligjore dhe 
nënligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë. Askujt nuk i lejohet shmangia nga detyrimet 
ligjore, moszbatimi i ligjit apo zbatimi i gabuar i tij, për shkak të padijenisë së ligjit. 

Parimi i ndalimit të konflikit të interesave: asnjë punonjës i Bashkisë Skrapar, nuk mund të jetë 
pjesë e një proçesi vendimmarrës, nëse kjo ndalohet nga dispozitat e Ligjit 44/2015 “Kodi të 
Procedurave Administrative” dhe Ligjit nr.9367, datë 07.04.2005 për “Parandalimin e konfliktit 
të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” të ndyshuar. 

Parimi i mbrojtjes së interesit publik: administrata e Bashkisë Skrapar, duhet të veprojë në 
përmbushje të detyrave të tyre, vetëm në interes të publikut. 

Parimi i vazhdimësisë: detyrat e ndjekura nga nëpunësit e mëparshëm, që janë larguar nga 
detyra, do të vazhdojnë të realizohen nga nëpunësit e rinj. 

Parimi i transparencës: administrata e Bashkisë Skrapar, duhet të jetë sa më transparente për 
publikun, në të gjitha vendimet apo veprimet që ndërmerr. 

Parimi i ndershmërisë: të gjithë nëpunësit dhe punonjësit detyrohen të trajtojnë në mënyrë të 
ndershme dhe të paanshme të gjithë subjektet me të cilët hyjnë në marrëdhënie për shkak të 
detyrave apo kompetencave të tyre, duke zbatuar me rigorozitet parimet e etikës në administratën 
publike. 

Parimi i bashkëpunimit: të gjithë strukturat nëpunësit dhe punonjësit duhet të sigurojnë 
bashkëpunimin për zgjidhjen e problemeve të përbashkëta sipas përcaktimeve të kësaj 
rregulloreje. 

KREU II: 
ORGANIZIMI I ADMINISTRATËS SË BASHKISË SKRAPAR 

Neni 6 
Struktura e Bashkisë Skrapar 

1. Administrata e Bashkisë Skrapar përbëhet nga funksionarët (jo nëpunës civil), nëpunësit civilë 
marrëdhëniet e të cilëve rregullohen nga ligji nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe punonjësit, 
marrëdhëniet e të cilëve rregullohen nga Kodi i Punës. 

2. Në krye të administratës qëndron Kryetari i Bashkisë, i cili gjatë punës së tij ndihmohet nga dy 
NënKryetarë dhe Kabineti i Kryetarit (Këshilltar i Kryetarit) janë funksionarë (jo nëpunës civil). 

3. Administrata e Bashkisë Skrapar është e organizuar në drejtori, sektorë, zyra dhe njësi. 
Struktura dhe organika përfundimtare e Aparatit të Bashkisë Skrapar, miratohet me Urdhër të 
Kryetarit të Bashkisë Skrapar, numri total i Organikës Përfundimtare të Aparatit të Bashkisë 
Skrapar miratohet nga Këshilli Bashkiak, me propozim të Kryetarit të Bashkisë. 
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4. Nivelet e shërbimit civil sipas rradhës hierarkike, janë: 

-Sekretar i Përgjithshëm, 
-Drejtor Drejtorie, 
-Përgjegjës Sektori, Zyre apo Njësie, 
-Specialist, Inspektor. 

5. Drejtoritë janë njësi bazë të strukturës organizative të Bashkisë Skrapar dhe përgjigjen për 
përmbushjen e detyrave të një ose disa fushave të caktuara, sipas funksioneve të përcaktuara me 
ligj ose akte nënligjore për Bashkinë Skrapar. 

6. Sektorët, zyrat dhe njësitë përgjigjen për aspekte të veçuara të këtyre elementëve. 

 

Neni 7 
Organigrama e Bashkisë 

Bashkia Skrapar funksionon sipas kësaj organigrame: 
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Neni 8 
Drejtori i Drejtorisë 

(i)Misioni 

Drejtori i Drejtorisë varet direkt nga Sekretari i Përgjithshëm. 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësi 

 -Harton përshkrimin e punës për çdo sektor, zyrë, njësi e vend pune. 

 -Parashikon në planet mujore të punës, të gjitha detyrat që i dalin drejtorisë sipas fushave 
përkatëse, ndjek sistematikisht plotësimin e tyre dhe bën analizën në nivel drejtorie, në zbatim të 
detyrave të përcaktuara nga programet vjetore dhe periodike të miratuara. 

 -Bën shpërndarjen e punës dhe çështjeve që i adresohen drejtorisë dhe ndjek e kontrollon punën 
që bëhet nga përgjegjësit e sektorëve, zyrave e punonjësit e veçantë, për përcaktimin e dhënien e 
zgjidhjeve ligjore, në afatet e caktuara. 

 -Zbaton, ndjek dhe bashkërendon plotësimin e të gjitha detyrave të ngarkuara nga Kryetari i 
Bashkisë. 

 -Kontrollon dhe firmos të gjitha shkresat që përgatisin punonjësit e Drejtorisë, për Drejtorinë, 
kryen analiza periodike për veprimtarinë e drejtorisë dhe mbi këtë bazë, informon periodikisht 
Sekretarin e përgjithshëm) për veprimtarinë e drejtorisë, për ecurinë e detyrave të ngarkuara në 
çdo sektor e zyrë, si dhe bën vlerësime pune për nëpunësit dhe punonjësit. 

Neni 9 
Përgjegjësi i Sektorit, Zyrës apo Njësisë 

(i)Misioni 

Përgjegjësi i sektorit varet direkt nga Drejtori i Drejtorisë përkatëse. 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Merr masa organizative për plotësimin e detyrave nga çdo zyrë e punonjës në veçanti dhe si 
sektor brenda planifikimit të detyrave të Drejtorisë. 

 -Evidenton problemet që dalin nga veprimtaria e përditëshme, si dhe çështjet e ndryshme që 
ngrihen me shkrim nga qytetarët, përcakton zgjidhje te mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi 
dhe i propozon drejtorit rrugëzgjidhjet përkatëse. 

 -Kontrollon punën e përditshme të specialistëve në varësi,  për plotësimin e detyrave që i janë 
ngarkuar. 
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 -Kryen studime për fusha të ndryshme dhe organizon sistemin e informacionit për sektorin që 
mbulon. 

 -Organizon sistemin e administrimit të informacionit dhe të statistikave për veprimtarinë e 
sektorit. 

 -Bën vlerësime pune për nëpunësit dhe punonjësit e sektorit. 

Neni 10 
Inspektori, Specialisti 

(i)Misioni 

Inspektori, Specialisti varet direkt nga përgjegjësi i sektorit. 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

 -Zbaton me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat e ngarkuara nga eprorët 
e tij. 

 -Jep përgjigje ligjore dhe teknike për problemet specifike që mbulon sipas detyrave që i 
ngarkohen brenda sektorit, si dhe përgatit propozime lidhur me trajtimin e çështjeve të ndryshme 
me karakter profesional dhe teknik, sipas fushave që mbulon sektori. 

 -Ndjek korrespondencën që i është dhënë për trajtim, duke respektuar rigorozisht afatet e 
përcaktuara. Përgatit materialin dhe pasi e siglon i'a paraqet përgjegjësit të sektorit dhe drejtorit 
të drejtorisë. 

 -Mban përgjegjësi për cilësinë dhe saktësinë profesionale të materialeve të përgatitura. 

 -Punon në vazhdimësi për rritjen e aftësive vetiake tekniko-profesionale dhe marrin pjesë në 
veprimtaritë trajnuese për këtë qëllim, në funksion të plotësimit sa më të mirë të detyrës së 
ngarkuar, por edhe të karrierës në shërbimin civil, të njohë legjislacionin në fuqi dhe në mënyrë 
të veçantë atë që lidhet me punën sipas specifikës së fushës që mbulon. 

Neni 11 
Kabineti i Bashkisë 

-Kabineti i Bashkisë Skrapar përbëhet nga Kryetari i Bashkisë, dy Nënkryetarët, këshilltari i 
kryetarit. Ai mblidhet periodikisht në drejtimin e Kryetarit të Bashkisë ku shqyrtojnë, të gjitha 
problemet e ndryshme të administratës për realizimin e funksioneve të Bashkisë. 

-Pjesë e këtyre mbledhjeve periodike janë edhe drejtorët e drejtorive sipas fushës që përbën edhe 
fokusin e problemit që trajtohet. 
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KREU III: 
FUNKSIONIMI I ADMINISTRATËS SË BASHKISË SKRAPAR 

Neni 12 
Bashkëpunimi ndërmjet strukturave dhe vetë Administratës së Bashkisë 

-Për realizimin e shpejtë, të saktë dhe me kompetencë të funksioneve të Bashkisë, të gjitha 
strukturat e administratës bashkëveprojnë dhe bashkëpunojnë me njëra-tjetrën. Ky bashkëpunim 
realizohet nëpërmjet shqyrtimit dhe diskutimit të problemeve të ndryshme në Këshillin 
Administrativ (Bordit të Drejtorëve), si dhe nëpërmjet pjesëmarrjes aktive të dy a më shumë 
strukturave të veçanta në zgjidhjen e problemeve, në varësi nga natyra e tyre. 

-Këshilli Administrativ mblidhet nën drejtimin e Kryetarit të Bashkisë (ose edhe nga nënkryetari, 
nëse një gjë e tillë miratohet nga vetë kryetari), sa herë vlerësohet prej tij dhe të paktën 1(një) 
herë në javë nga titullarët e tjerë (nënkryetari) sipas vartësisë organizative, dhe shqyrton e 
diskuton të gjitha problemet e ndryshme të administratës. Konfliktet e krijuara në lidhje me 
kompetencat dhe detyrat e çdo Drejtorie, sektori, zyre apo specialisti i relatohen Kryetarit të 
Bashkisë, i cili vendos në lidhje me to. Të gjitha aktet, si vendime apo urdhëra, para se të 
firmosen nga Kryetari i Bashkisë, duhet të firmosen nga hartuesi i tyre dhe të vlerësohen 
përbazueshmërinë ligjore nga Drejtoria e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve 
Njerëzore. 

-Nëse në përpilimin e një shkrese apo në kryerjen e një pune të caktuar duhet të marrin pjesë më 
shumë se një drejtori ose sektor, atëherë të gjitha drejtoritë ose sektorët do të përgjigjen përpara 
eprorit (kryetarit të bashkisë, sekretarit të përgjithshëm ose nënkryetarit), në mënyrë të 
njëtrajtshme dhe pa diferencime përmos-realizimin e detyrës së ngarkuar, mos-plotësimin 
korrekt të shkresave ose anashkalimin nga firmosja e tyre. Në rastin e zvarritjes së punës/ve, për 
një çështje të caktuar dhe mos-realizimit në kohë, Kryetari i Bashkisë ka tagrin që të japë vërejtje 
me paralajmërim përpushim nga puna të gjithë nënpunësve (drejtorëve ose specialistëve) të 
cilëve u është adresuar urdhëri apo shkresa ose të bejë edhe diferencime duke i kaluar 
përgjegjësitë e mos-realizimit, një ose më shumë nënpunësve. 

Neni 13 
Marrëdhëniet me Këshillin Bashkiak 

1. Marrëdhëniet me Këshillin Bashkiak realizohen nëpërmjet Kryetarit të Bashkisë, në rrugë 
shkresore për: 

 -Përgatitjen dhe paraqitjen e materialeve për Këshillin Bashkiak, me qëllim vënien në jetë të 
politikave për përmbushjen e funksioneve të veta. 

 -Zbatimin e Vendimeve të Këshillit Bashkiak, sipas problemeve dhe çështjeve të caktuara. 
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 -Informimin, relatimin perodik dhe vënien në dispozicion të dokumentacionit para Këshillit 
Bashkiak dhe komisioneve të tij, për problematikat e hasura dhe në përgjithësi për ecurinë e 
punës në Bashkinë Skrapar. Përjashtohen këtu ato dokumentacione, dhënia e të cilave kufizohet 
nga legjislacioni në fuqi 

2. Kërkesa për vënien në dispozicion të dokumentacionit i drejtohet Kryetarit të Bashkisë.  

3. Materiali përgatitet në formën e një Projekt-Vendimi dhe shoqërohet me relacionin shpjegues 
përkatës.Para paraqitjes në Këshill, relacioni firmoset nga drejtoria që e propozon atë, sipas 
radhës hierarkike dhe drejtoritë e tjera të përfshira në proces për marrje mendimi, si dhe nga 
juristi dhe sekretari i KëshillitBashkiak. Përfaqësues të drejtorive propozuese, duhet të marrin 
pjesë në mbledhjet e komisioneve të linjës dhe të Këshillit, kur diskutohen dhe shqyrtohen 
materiale dhe çështje të drejtorisë. 

4. Sekretari i Këshillit Bashkiak bashkërendon aspektet me karakter teknik lidhur me përgatitjen 
dhe paraqitjen e materialeve në Këshill, me strukturat përkatëse të Bashkisë. 

5.Materiali në Këshill relatohet nga drejtori i drejtorisë përkatëse i cili është i detyruar të japë 
shpjegime dhe argumenta teknikë të nevojshëme lidhur me të, nëse i kërkohet nga këshilltarët. 

6. Sekretari i Këshillit Bashkiak duhet të dërgojë për konfirmim të ligjshmërisë tek Prefekti të 
gjitha aktet e Këshillit Bashkiak, brenda10 ditëve nga data e daljes së tyre. 

Neni 14 
Disiplina formale dhe administrative 

1. Orari zyrtar i punës së Administratës së Bashkisë Skrapar është 08.00–16.00, çdo ditë, nga e 
hëna në të premte, për të gjithë punonjësit. 

2. Gjatë orarit zyrtar nëpunësi apo punonjësi është i detyruar t’a shfrytëzojë me intensitet kohën e 
punës dhe vetëm për qëllime pune dhe detyrat e tij funksionale. Nëpunësit dhe punonjësit e 
Bashkisë Skrapar mund të lëvizin jashtë institucionit në funksion të kryerjes së detyrave të tyre 
funksionale (takime në institucione të ndryshme, verifikime në terren etj), duke vënë në dijeni 
drejtorin përkatës dhe duke shënuar në librin e hyrjeve-daljeve të institucionit, qëllimin e daljes, 
shkakun dhe orën e kthimit. 

3. Për probleme emergjente, Kryetari i Bashkisë mund të urdhërojë nëpunësit të punojnë edhe 
jashtë kohës normale të punës apo dhe në ditët e pushimit në fundjavë. 

4. Të gjithë drejtorët dhe përgjegjësit e sektorëve, hartojnë planet mujore dhe vjetore të punës 
dhe i dorëzojnë tek Kryetari i Bashkisë. Planet vjetore dorëzohen brenda muajit Janar të çdo viti 
në Kabinetin e Kryetarit. 

5. Çdo mungesë në detyrë bëhet me leje, veç rasteve shëndetësore, për të cilat të bëhet njoftimi 
telefonik tek eprori përkatës me fillimin e orarit zyrtar, ndërsa dorëzimi i raportit mjekësor bëhet 
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ditën e parë të paraqitjes në punë. Për mungesa më të gjata se 3ditë, raporti mjekësor duhet 
dorëzuar jo më vonë se tre ditë nga mosparaqitja në punë. 

6. Listëprezenca për çdo punonjës të Bashkisë Skrapar, përgatitet dhe depozitohet pranë 
Burimeve Njerëzore. 

7. Afati për dorëzimin e listëprezencës BurimeveNjerëzore është data 26 e çdo muaji. 

8. Të gjithë nëpunësit janë të detyruar të raportojnë tek eprori direkt dhe këta të fundit tek 
Kryetari i Bashkisë për realizimin e detyrave funksionale apo të ngarkuara. 

Neni 15 
Etika për punonjësit e Bashkisë Skrapar dhe kodi i veshjes 

-Nëpunësit dhe punonjësit e Bashkisë së Skraparit duhet të ruajnë reputacionin, dinjitetin si dhe 
të qëndrojnë larg çdo veprimi, qëndrimi apo sjellje e cila mund të zhvlerësojë emrin e mirë të 
nëpunësit dhe institucionit që përfaqëson. 

-Nëpunësit dhe punonjësit e Bashkisë së Skraparit janë të detyruar t’u përmbahen normave të 
etikës gjatë orarit të punës. 

-Nëpunësi dhe punonjësi i Bashkisë Skrapar duhet të ruajë konfidencialitetin që buron nga ligji 
në lidhje me informacionin dhe materialin që njihet dhe merr dijeni gjatë kryerjes së detyrës. 
Konfidencialiteti është i vlefshëm për periudhën që është nëpunës/punonjësi Bashkisë Skrapar . 

Nëpunësi dhe punonjësi i Bashkisë Skrapar duhet të jetë i sjellshëm në marrëdhënie dhe në 
komunikimin shkresor e verbal me eprorët, kolegët dhe vartësit e tij si dhe të respektojë parimet 
e etikës sipas legjislacionit në fuqi. 

Veshja e nëpunësve dhe punonjësve duhet të jetë serioze. Ajo duhet të përputhet me përcaktimet 
e Kodit Etik të Bashkisë Skrapar (dokument i jashtëm). 

Gjatë kohës që janë në ambientet e Bashkisë të gjithë nëpunësit dhe punonjësit duhet të mbajnë 
të vendosur mbi veshjen e sipërme kartën e identifikimit të punonjësit të Bashkisë. 

Të gjithë nëpunësit e punonjësit e Bashkisë Skrapar duhet të kujdesen për higjenën personale dhe 
paraqitjen e jashtme. Meshkujt duhet të mbajnë flokët në gjatësi të përshtatshme, kurse flokët e 
femrave duhet të kenë nuanca natyrale ngjyrash dhe të shmangen modelet ekstravagante. 

Nuk lejohet përdorimi i linjës telefonike të brendshme për qëllime private, përveç rasteve 
familjare urgjente. 

Në takime punë, mbledhje me titullarët e Bashkisë Skrapar, në raportimin tek eprorët aparati i 
telefonit celular duhet të jetë i fikur ose pa tingull. 
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Në të gjitha ambientet e Bashkisë Skrapar është rreptësisht e ndaluar përdorimi, mbajtja e pijeve 
alkoolike dhe pirja e duhanit (përfshirë këtu kafe-barin e institucionit). 

Në komunikimin e përditshëm brenda institucionit, nëpunësit dhe punonjësit duhet të respektojnë 
shkallën hierarkike. Gjatë komunikimit, çdo nëpunës dhe punonjës, duhet të karakterizohet nga 
etika dhe respekti i ndërsjelltë. Komunikimi verbal në ambientet e Bashkisë Skrapar nuk duhet të 
bëhet me zë të lartë. 

Në takime pune jashtë institucionit, nëpunësit dhe punonjësit e Bashkisë Skrapar duhet të 
paraqiten me veshje zyrtare. 

Zbatojnë të detajuar Kodin e Etikës së Bashkisë Skrapar. 

Neni 16 
Hyrja, trajtimi dhe mbajtja e dokumentacionit 

-Dokumentacioni në Bashkinë e Skraparit depozitohet dhe ruhet në Arkiv/Protokoll  në përputhje 
me legjislacionin në fuqi. 

-Të gjitha shkresat e dërguara me postë zyrtare, dorëzohen për regjistrim në librin e protokollit, 
pranë Arkiv/Protokollit. 

-Procedura e delegimit të korrespondencës së evidentuar dhe protokolluar pranë Bashkisë së 
Skraparit detajohet me urdhëresë të Kryetarit të Bashkisë. 

-Delegimi i kompetencave duhet të bëhet me shkrim duke ndjekur rregullat e përcaktuara në 
Ligjin nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative”, shkresa hartohet në 3 (tre) kopje, ku 
njëra nga kopjet e cila qëndron në Arkiv/Protokoll, kopjen tjetër e mban personi i deleguar. 

Çdo projekt-vendim i ardhur nga strukturat e Bashkisë, kalon për mendim në drejtorinë juridike e 
cila bashkërendon punën me strukturën që ka lidhje teknike me këtë projekt. Çdo sugjerim i 
dhënë nga Drejtoria e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore duhet të 
pasqyrohet në projektin përfundimtar. 

Kontratat publike, (akt)marrëveshjet, memorandumet dhe forma të tjera bashkëpunimi me entet 
publike dhe private, të huaja apo vendase do të nënshkruhen nga Kryetari i Bashkisë dhe në 
mungesë nga Nënkryetarët, pas autorizimit me shkrim të dhënë nga Kryetari. 

Për dhënien e licencave, lejeve, autorizimeve, çertifikatave etj, do të ndiqet proçedura e 
përcaktuar në aktet e Kryetarit të nxjerra për këtë qëllim. 
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Neni 17 
Vula e Bashkisë Skrapar dhe mënyra e përdorimit të saj 

1.Vula zyrtare e Bashkisë Skrapar identifikon këtë institucion në të gjithë dokumentacionin që 
del prej saj. 

2. Vula ruhet në kasafortë dhe përdoret vetëm nga Protokolli në rastet e shoqërimit të 
dokumentave orgjinale, vulosjes së zarfeve, apo dhe dokumentimit të marrjes në dorëzim të 
shkresave, ankesave etj. 

3. Në rast të konstatimit të humbjes apo dëmtimit të vulës, vihet menjëherë në dijeni Kryetari i 
Bashkisë, i cili merr masat për zëvendësimin e saj sipas procedurës ligjore. Përveç sa më sipër, 
në rastet e humbjes së vulës bëhet dhe denoncimi në organet kompetente. 

4. Vula e Bashkisë Skrapar vendoset vetëm mbi firmën/nënshkrimin e Kryetarit. Përjashtimisht 
vula vendoset dhe mbi firmën/nënshkrimin e personave të autorizuar, apo kur ligji e parashikon 
shprehimisht vendosjen e vulës mbi dokumentacionin e dalë prej strukturave të veçanta. 

Neni 18 
Përfaqësimi ligjor i Bashkisë Skrapar në proçeset Gjyqësore 

1. Përfaqësimi ligjor i Bashkisë Skrapar bëhet nga specialistët e Drejtorisë Juridike. Për 
institucionet e vartësisë, përfaqësimi ligjor bëhet nga specialistët përkatës të këtyre strukturave. 
Kur shihet e nevojshme, në përfaqësimin ligjor të Bashkisë Skrapar, krahas juristit të Drejtorisë 
Juridike, merr pjesë edhe nëpunësi i strukturës përkatëse me të cilën lidhet konflikti. 

2. Autorizimi për përfaqësimin ligjor lëshohet nga Kryetari i Bashkisë në emër të personit i cili 
do të përfaqësojë Bashkinë Skrapar në procesin gjyqësor për të gjitha shkallët e gjyqësorit. 

Neni 19 
Shërbimet jashtë shtetit 

1. Për çdo shërbim jashtë shtetit, drejtorët e drejtorive, përgjegjësit e sektorëve dhe specialistët e 
Bashkisë Skrapar, duhet të paraqesin kërkesën dhe të marrin miratim në parim me shkrim nga 
Kryetari i Bashkisë. 

2. Përveç rasteve urgjente, formulari i miratuar nga Kryetari, duhet të dorëzohet 10(dhjetë) ditë 
pune para datës së nisjes në sektorin e Burimeve Njerëzore. 

3. Në bazë të formularit të miratuar, juristi përgatit urdhërin për shpenzime, duke i bashkëngjitur 
dhe praktikën e plotë të këtij shërbimi dhe ftesën origjinale të palës pritëse. 

4. Për çdo rast, pas përfundimit të shërbimit të paraqitet pranë eprorit direkt, certifikata e përftuar 
nga trajnimi dhe një kopje i dërgohet sektorit të BurimeveNjerëzore. 
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5. Notat verbale për pajisjen me viza për lëvizje jashtë shtetit të punonjësve, me qëllim shërbimi 
zyrtar ose trajnime profesionale do të lëshohen nga Kabineti. 

6. Pas përfundimit të shërbimit, përgatitet dokumentacioni i nevojshëm dhe argumentimi i 
shpenzimeve të kryera me dokumentet vërtetuese të kryerjes së këtyre shpenzimeve. 

7. Nëqoftëse gjatë një udhëtimi shërbimi bëhet e domosdoshme zgjatja e periudhës së shërbimit, 
duhet të merret pëlqimi i atij që e ka autorizuar atë, por gjithmonë para përfundimit të kohës së 
planifikuar të tij. 

Neni 20 
Informacioni dhe komunikimi me median 

1. Marrëdhëniet me median do të mbahen nga Specialisti për marrëdhëniet me publikun në 
Bashkinë Skrapar, i cili merr masat për informimin e medias në lidhje me organizimin e eventeve 
të ndryshme (aktivitete kulturore, deklarata për shtyp, takime me delegacione të huaja etj). 

2. Materialet e shkruara, para publikimit duhet të miratohen nga Kryetari i Bashkisë ose nga 
titullarët e tjerë të autorizuar prej tij. 

Neni 21 
Organizimi i ceremonive 

1. Përgjegjësitë administrative për organizimin e ceremonive (në ambiente të hapura ose të 
mbyllura) në Bashkinë e Skraparit e ka Kabineti i Kryetarit të Bashkisë). 

2. Të gjitha ceremonitë e zhvilluara nga Bashkia e Skraparit dhe pritja e personaliteteve bëhen 
konform ceremonialit zyrtar të Republikës së Shqipërisë. 

Neni 22 
Vizitat dhe delegacionet e huaja 

1. Bashkia e Skraparit ruan dhe vendos marrëdhënie bashkëpunimi me institucione homologe të 
huaja në nivel rajonal dhe global. 

2. Bashkia e Skraparit, në përputhje me politikën e saj të zgjerimit të marrëdhënieve miqësore 
me institucionet si motra, fton delegacione të vendeve të huaja për vizita zyrtare. Njoftimet 
zyrtare për pranimin e ftesave i drejtohen Kryetarit të Bashkisë. Përgatitjet dhe realizimi i 
vizitave zyrtare të delegacioneve të huaja në Bashkinë e Skraparit përcaktohen nga lloji dhe 
rëndësia e vizitës. 

3.Kabineti i Kryetarit përgatit draft-programin/projektin paraprak për vizitën e delegacionit të 
huaj dhe ia paraqet për miratim Kryetarit të Bashkisë. Pas miratimit nga Kryetari, Kabineti i 
dërgon programin në fjalë palës së ftuar për vizitë. Nëse pala e huaj bie dakort me programin 
paraprak, atëherë përgatitet programi përfundimtar. 
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4. Shpenzimet e udhëtimit, të fjetjes dhe akomodimit sipas rastit parashikohen në programin e 
bashkëpunimit dypalësh e shumë palësh, si dhe në aktet e tjera ligjore dhe nënligjore. 

5. Në të gjitha takimet që zhvillohen me delegacionin e ftuar, Bashkia e Skraparit përfaqësohet 
në të njëjtin rang përfaqësimi me delegacionin e ftuar. 

Neni 23 
Vizitorët 

1. Në rastet e vizitave, vizitori mund të hyjë në ambientet e Bashkisë Skrapar, vetëm pasi  
recepsionisti ka komunikuar dhe ka marrë konfirmimin nga nëpunësi që pret vizitën. 

2. Vizitori pajiset me një tabelë identifikuese që shkruan “Vizitor”. Me përfundimin e pritjes, 
vizitori dorëzon në recepsion tabelën identifikuese. 

Neni 24 
Pritja me popullin 

1. Çdo javë ditëve të enjte, Kryetari i Bashkisë organizon pritje me popullin, në lidhje me  
ankesat e qytetarëve. 

2. Çdo qytetar që do të takojë Kryetarin, regjistrohet paraprakisht në zyrën e informacionit, ku 
deklaron arsyen për të cilën kërkohet takimi dhe vihet në dijeni nga punonjësit e sektorit në fjalë 
në lidhje me datën dhe orën e takimit. 

3. Në të gjitha takimet e organizuara nga Kryetari i Bashkisë, do të jenë prezent drejtorët, 
përgjegjësit apo specialistët, sipas përcaktimeve, në varësi të kërkesave të qytetarëve të 
regjistruar. 

Neni 25 
Marrëdhëniet me publikun 

1. Marrëdhëniet me publikun realizohen në përputhje me Kodin e Procedurave Administrative, 
ligjin për informimin publik, etikën në punë dhe zakoneve të mira. 

2. Ankesat dhe kërkesat e qytetarëve, paraqiten pranë zyrës së informacionit dhe Pritjes së 
Qytetarit. Kryetari i Bashkisë përcakton strukturën e cila do të trajtojë problematikën e ankesave 
dhe kërkesave, në përputhje me procedurat e përcaktuara në Kodin e Procedurave 
Administrative. 

3. Përgjigjet që do t’ju kthehen qytetarëve do të firmosen nga Kryetari i Bashkisë ose personi i 
autorizuar, pasi është sigluar nga specialisti, përgjegjësi, drejtori i drejtorisë. 
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KREU IV: 
KOMPETENCAT DHE DETYRAT E ADMINISTRATËS SË BASHKISË  SKRAPAR 

Neni 26 
Kryetari i Bashkisë 

(i)Misioni 

Kryetari i Bashkisë Skrapar organizon dhe drejton punën e Administratës për kryerjen e 
funksioneve të Bashkisë, nëpërmjet urdhërave, urdhëresave dhe vendimeve. 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

- Ushtron të gjitha kompetencat në kryerjen e funksioneve të bashkisë me përjashtim të atyre që 
janë kompetencë vetëm e Këshillit përkatës. 

- Zbaton aktet e Këshillit. 

- Merr masa për përgatitjen e materialeve të mbledhjeve për Këshillin Bashkiak, në përputhje me 
rendin e ditës të përcaktuar nga Këshilli, si dhe probleme që kërkon ai vetë. 

 - Raporton në Këshill për gjendjen ekonomiko-financiare të paktën çdo 6 muaj ose më shpesh, 
sa herë kërkohet nga Këshilli. 

 - Raporton para Këshillit sa herë kërkohet prej tij për probleme të tjera që kanë të bëjnë me 
funksionet e bashkisë. 

 - Është anëtar i Këshillit të Qarkut. 

 - Emëron dhe shkarkon nënkryetarët e bashkisë. 

 - Emëron dhe shkarkon drejtuesit e ndërmarrjeve dhe institucioneve në varësi. 

 - Emëron dhe shkarkon punonjësit e tjerë jo drejtues të strukturave dhe njësive në varësi të 
bashkisë, përveç kur parashikohet ndryshe në ligjin nr.152/2015 “Për Statusin e nëpunësit civil”. 

 - Ushtron të drejtat dhe siguron plotësimin e të gjitha detyrimeve që i janë ngarkuar bashkisë si 
person juridik. 

 - Merr masa për kualifikimin dhe trajnimin e personelit të administratës, të institucioneve 
arsimore, sociale, kulturore e sportive. 

 - Kthen për rishqyrtim jo më shumë se njëherë në Këshill vendime, kur vëren se ato cënojnë 
interesa të bashkësisë. 
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Neni 27 
Nënkryetari i Bashkisë 

(i)Misioni  

Kryetari i bashkisë, në kryerjen e funksioneve dhe ushtrimin e kompetencave të tij, ndihmohet 
nga dy nënkryetarë. Në strukturën e saj Bashkia e Skraparit, ka dy Nënkryetarë të cilët emërohen 
dhe shkarkohen nga Kryetari i Bashkisë. Asnjë nga nënkryetarët nuk mund të jetë anëtari 
këshillit bashkiak. 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 - Drejton dhe udhëheq punën sipas fushave, organizimit dhe ndarjes së përgjithshme të punës së 
bërë nga Kryetari i Bashkisë dhe detyrat e caktuara prej tij dhe përgjigjet para tij për 
mbarëvajtjen e tyre. 

 - Përfaqëson Kryetarin dhe institucionin në të gjitha rastet kur me autorizim të Kryetarit të 
Bashkisë, sipas formës së kërkuar nga ligji, kjo e drejtë i delegohet. Nënkryetari përgjigjet para 
Kryetarit të Bashkisë, për realizimin e funksioneve të deleguara. 

 - Përfaqëson Kryetarin dhe institucionin për kryerjen e detyrave në rastet e mungesave apo 
delegimeve, të pamundësisë apo të paaftësisë fizike për të vepruar ose për shkak të një pengese 
ligjore që haset gjatë veprimtarisë së tij si organ administrativ individual. Kjo procedurë 
realizohet në përputhje me procedurat e përcaktuara në Kodin e Procedurave Administrative. 

 - Asiston Kryetarin e Bashkisë në zhvillimin dhe përmirësimin e ndjekjes së vizionit e misionit 
të Bashkisë për zhvillimin e qytetit dhe në mënyrë proaktive promovon këtë vizion si në formë 
formale ashtu edhe informale. 

 - Mbikqyr në mënyrën e duhur të gjitha iniciativat specifike të Bashkisë së Skraparit, të cilat 
janë të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë me realizimin e të gjitha detyrave funksionale të 
Kryetarit të Bashkisë. 

 - Në rast të përfundimit parakohe të mandatit të Kryetarit të Bashkisë, deri në zgjedhjen e 
kryetarit të ri, funksionet e tij i kryen nënkryetari i bashkisë. Në rastet kur ka më shumë se një 
nënkryetar bashkie, këshilli përkatës, me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të 
anëtarëve të tij, cakton një nga nënkryetarët të kryejë funksionet e kryetarit deri në zgjedhjen e 
kryetarit të ri. 

Neni 28 
Kabineti i Kryetarit 

Kabineti varet drejtpërdrejt nga Kryetari i Bashkisë. Kabineti ka për detyrë bashkërendimin e 
përgjithshëm, si dhe bashkëveprimin e strukturave për zhvillimin e veprimtarisë së Bashkisë. 
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Për kryerjen e funksionit dhe plotësimin e detyrave të ngarkuara, punonjësit e Kabinetit 
përgjigjen përpara Kryetarit. 

Neni 29 
Detyra të përgjithshme të Kabinetit 

Kabineti ka këto detyra dhe funksione: 

 - Kujdeset për përgatitjen e programeve vjetore dhe periodike për të gjithë veprimtarinë e 
aparatit në zbatim të realizimit të misionit të Bashkisë, si dhe përndjekjen e plotësimit të detyrave 
të përcaktuara në to. 

 - Përgatit materialet e kërkuara nga Kryetari dhe asiston Kryetarin dhe nënkryetarin në 
plotësimin e funksioneve të tyre. 

 - Merr pjesë në analiza e takime të ndryshme që zhvillon Kryetari, si dhe mban kontakte me 
drejtoritë e Aparatit të Bashkisë, me qëllim zbatimin e detyrave të ngarkuara. 

Neni 30 
Këshilli Administrativ 

Këshilli Administrativ në Bashkinë Skrapar përfaqëson organin e lartë drejtues. Ky këshill ka në 
përbërje Kryetarin e Bashkisë, Këshilltari për çështjet e pushtetit vendor, Nënkryetarët, 
Sekretarin e Përgjithshëm, Drejtorët e Drejtorive dhe Administratorët e Njësive Vendore. 
Këshilli organizon mbledhje periodike në funksion të mbarëvajtjes së punës. 

Neni 31 
Këshilltar për çështjet e pushtetit vendor 

Këshilltari ka këto detyra: 

 - Puna e Këshilltarit konceptohet  në grup, por këshilltari është përgjegjës të ndjekë çështjet 
sipas përcaktimit që bën Kryetari. 

 - Kontribuon në hartimin e politikave apo strategjive afatshkurtra dhe afatgjata. 

 - Propozon zgjidhje konkrete, komente, këshilla, e qëndrime të Kryetarit ndaj të tretëve, në  
funksion të plotësimit të detyrave të ngarkuara të Bashkisë Skrapar nga aktet ligjore e nënligjore  
në fuqi. 

 -Përgatit sipas fushave materiale që i kërkohen nga Kryetari, NënKryetarët për probleme që i 
janë deleguar këtij të fundit nga Kryetari. 

 -Shqyrton materialet për mbledhjet në të cilat Kryetari merr pjesë dhe përgatit qëndrimet që 
duhen mbajtur për problemet që shqyrtohen. 
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Neni 32 
Specialisti për Marrëdhënien me Publikun 

 - Merr masa për pasqyrimin me transparencë e objektivitet të aktiviteteve të institucionit në 
mediat e shkruara dhe elektronike, duke bërë të mundur njoftimin dhe prezencën e tyre në 
aktivitetet e tij. 

 - Informon përfaqësuesit e mediave për veprimtarinë e bashkisë, nëpërmjet konferencave për 
shtyp, si dhe kontakteve individuale me përfaqësuesit e mediave.(Gazetarët.) 

 - Sqaron opinionin publik në lidhje me çdo aktivitet apo problem gjatë veprimtarisë së 
përditshme të bashkisë. 

 - Konsultohet me Drejtorët e Drejtorive, Administratorët e Njësive Administrative dhe në 
veçanti me Kryetarin e Bashkisë, për një pasqyrim sa më të saktë e transparent të informacionit 
në lidhje me aktivitetet dhe veprimtarinë e institucionit në median e shkruar dhe elektronike. 

Neni 33 
Njësitë Administrative 

Njësitë Administrative (Bogovë, Vëndreshë, Potom, Qëndër, Gjerbës, Zhepë, Leshnje dhe 
Çepan) janë struktura të Bashkisë Skrapar, të cilat ushtrojnë veprimtarinë e tyre sipas shtrirjes 
gjeografike mbi komunitetin qytetar në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi. 

Ato, përgjigjen për sigurimin e veprimtarisë jetësore në territorin nën juridiksionin e tyre. 
Detyrat e Njësive Administrative janë organizimi i pritjes së popullit çdo ditë sipas orareve që i 
shikojnë më të arsyeshme, por jo më pak sesa 4(katër) orë në ditë. Ndjekjen dhe zgjidhjen e 
problemeve të lindura në komunitetin e rajonit. 

Në bashkëpunim me strukturat e tjera të Bashkisë, Drejtoritë, sektorët, përgatitin projekte për 
zhvillimin urban të njësisë administrative, për përmirësimin e furnizimit me ujë të pijshëm, 
pastrimin, gjelbërimin, mirëmbajtjen e rrugëve dhe trotuarëve, kanalizimeve, etj, dhe pas 
miratimit ndjekin zbatimin e tyre. 

Neni 34 
Administratori i njësisë administrative 

1. Administratori i njësisë është zyrtari më i lartë i emëruar nga Kryetari i Bashkisë për drejtimin 
e Njësisë Administrative. Administratori harton planin periodik të punës dhe e paraqet  atë për 
miratim tek Kryetari i Bashkisë. 

2. Jep informacion me shkrim për ndjekjen e objektivave të përcaktuara, në përputhje me 
urdhërat e nxjerra për këtë qëllim mbarëvajtjen e tyre. Konstaton  kundravajtjet administrative, 
që nga rastet e ndërhyrjeve të paligjshme në sistemin e furnizimit me ujë të pijshëm e 
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kanalizimeve, në rrugë, trotuare, sheshet publike, parqet, lulishtet si dhe shkeljet në fushën e 
higjenës apo shërbimitveterinar. 

3. Bën në kohë identifikimin e ndërtimeve pa leje duke  mbajtur procesverbalin e konstatimit të 
tyre dhe njofton me shkrim Drejtorinë përkatëse në bashki si dhe Kryetarin e Bashkisë. 

4. Për çdo rast të ndërtimeve pa leje të konstatuara prej inspektorit përkatës të ndërtimit të  
njësisë administrative, pasi merr njoftim me shkrim prej tij, informon Kryetarin e Bashkisë për 
vendimet e marra në lidhje me shkeljet e ligjshmërisë në fushën e ndërtimit në këtë rajon (për 
prishje objekti, për pezullime ndërtimeve, dënim me gjobë). 

5. Ndjek zbatimin e urdhërave të miratuar nga Kryetari i Bashkisë dhe sipas rastit nxjerr 
njoftimet përkatëse, bashkërendon punën me Drejtoritë përgjegjëse për realizimin e tyre. Pret 
kërkesat dhe ankesat e qytetarëve dhe i evidenton ato në librin e pritjes. 

6. Në bazë të dokumentacionit të paraqitur nga qytetarët lidhur me kërkesat dhe ankesat e tyre, 
brenda kompetencave të përcaktuara në aktet ligjore e nënligjore në fuqi, trajton e zgjidh ato, 
duke bërë verifikimin në vendin ku ka lindur problemi. 

7. Njeh në çdo kohë shtrirjen e rrjetit të tregëtisë dhe shërbimeve private e shtetërore në rajon 
dhe kërkon prej tyre zbatimin e orarit, higjenës, kushteve komunale e urbanistike dhe i propozon 
Kryetarit të Bashkisë për zhvillimin e mëtejshëm të tyre ose për ndërprerjen e aktivitetit të 
subjekteve me detyrime ligjore ndaj shtetit apo komunitetit, deri në shlyerjen e këtyre 
detyrimeve. 

8. Është anëtar i Komisionit Vendor të Emergjencave Civile dhe zbaton detyrat ligjore që 
parashikohen për këtë strukturë. Lëshon dokumenta me vlerë ligjore (vërtetime) për probleme që  
i ka në kompetencë, mbeshtetur në verifikimin në vende mbi bazën e dokumentave të 
pakundërshtueshëm autentikë të qytetarëve brenda 7 ditëve. 

9. Për punonjësit në varësi të drejtpërdrejtë apo të dyfishtë propozon masa administrative dhe 
çdo datë 28 të muajit paraqet në Drejtorinë Juridike dhe Burimeve Njerëzore listëprezencën e 
personelit të Njësisë Administrative. 

10. Organizon takime me qytetarët për tërheqjen e mendimeve për zhvillimin komunitar dhe  
problemet e lindura në një zonë komunitare të caktuar, harton programe dhe detyra për zgjidhjen 
e tyre nëpërmjet administratës së rajonit dhe ndjek zbatimin e detyrave të ngarkuara. 
Bashkërendon punën me Policinë Bashkiake dhe Inspektorin Ndërtimor të Bashkisë për zbatimin 
e urdhërave të Kryetarit. 
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KREU V: 
ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I DREJTORIVE DHE SEKTORË VE 

Neni 35 
Sekretari i Përgjithshëm 

(i)Misioni 

Është kategoria më e lartë e menaxhimit të institucionit, që ka përgjegjësi nëpër formulimin e 
politikave dhe këshillimin  rreth tyre, që përcakton objektivat dhe formulon programet, 
standardet dhe proçedurat përkatëse për zbatim, që siguron përdorimin efiçent të burimeve 
materiale, njerëzore dhe financiare të nevojshme për realizimin e programeve dhe arritjen e 
objektivave, që planifikon dhe drejton veprimtarinë e përditshme administrative të institucionit 
dhe përfaqëson atë në takime  dhe forume brenda dhe jashtë vendit. 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

 - Formulon politikat e institucionit dhe merr masa për zbatimin e tyre. 

 - Koordinon dhe garanton përfshirjen e kontributeve të dhëna nga sektorët apo drejtoritë, të cilat 
kanë lidhje midis tyre, gjatë proçesit të formulimit të politikave, sipas fushës që mbulon 
institucioni. 

 -Siguron zbatimin e vendimeve lidhur me politikat, duke ndjekur rregullisht proçesin dhe duke 
marrë masa për zgjidhjen e problemeve. 

 -Siguron drejtim strategjik afatgjatë. 

 -Merr masa për përgatitjen, zbatimin, kontrollin e brendshëm financiar, monitorimin,  
raportimin, kontabilitetin dhe auditimin e brendshëm të buxhetit të institucionit dhe përgjigjet 
përpara Kryetarit të Bashkisë në përputhje me legjislacionin për menaxhimin e sistemit buxhetor 
në Republikën e Shqipërisë. 

 -Identifikon mundësitë për reduktim të shpenzimeve, për përmirësim të politikave, programeve 
dhe performancës institucionale. 

 -Organizon punën dhe përcakton detyrat sipas njësive kryesore administrative. 

 -Siguron një klimë bashkëpunimi dhe gjithë përfshirjeje të stafit dhe promovon zhvillimin e  
kapaciteteve njerëzore. 

 -Është përgjegjës për ristrukturimin organizativ të institucionit. 

 -Miraton përshkrimet e punës së nëpunësve të institucionit. 
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 -Garanton respektimin e afateve në nxjerrjen e akteve administrative dhe ruajtjen e sekretit 
shtetëror. 

 -Promovon iniciativa për përmirësimin e shërbimeve me publikun. 

 -Përfaqëson institucionin, me autorizim të titullarit, brenda dhe jashtë vendit. 

 -I parashtron titullarit mendime për çështje të ndryshme të rëndësishme të punës së përditshme. 

 -Ndjek detyrat e dhëna nga kryetari përmes korrespondencës ditore që hyn në bashki dhe  
ndihmon drejtuesit e drejtorive apo sektorëve për realizimin në kohë dhe me cilësi të tyre. 

 -Merr takime të herë pas hershme me drejtues të drejtorive dhe institucioneve vartëse për 
zbatimin e detyrave të dhëna nga Kryetari i Bashkisë, si dhe i jep mendime kryetarit, për nivelin 
e aftësive administrative dhe korrektësinë e punonjësve të administratës në kryerjen e detyrës. 

 -I propozon Kryetarit të Bashkisë kandidaturat për ngritjen e komisionit adhoc dhe drejton 
punën për pranimet në shërbimin civil, mbështetur në ligjin nr.152, datë 30.05.2013 “Për 
Nëpunësin Civil”, (i ndryshuar) dhe aktet nënligjore në zbatim të tij. 

 -Kontrollon praktikat shkresore të përgatitura që i paraqiten për firmë kryetarit (sheh e  vlerëson 
cilësinë e përgatitjes, shoqërimin me të gjithë praktikën mbi të cilën është hartuar materiali, si  
dhe kundërfirmat përkatëse). 

-Me autorizim të Kryetarit dhe në mungesë të tij konfirmon shkresën përcjellëse për dërgimin e 
vendimeve ose urdhëresave në insitucione vendore apo qendrore. 

-Për kryerjen e funksioneve të tij në plotësimin e detyrave të ngarkuara, Sekretari i  Përgjithshëm 
përgjigjet para Kryetarit të Bashkisë. 

-Kryen detyra të tjera të ngarkuara me urdhër të Kryetarit të Bashkisë. 

Neni 36 
Auditimi i brendshëm 

(i)Misioni 

Misioni i strukturës së Auditimit të Brendshëm pranë Bashkisë përmblidhet në auditimin e gjithë 
sistemit të kontrollit të brëndshëm dhe në dhënien e rekomandimeve, subjekteve të varësisë së 
Bashkisë dhe strukturave të vetë Bashkisë, për përmirësimin e tyre për të arritur objektivat e  
caktuara duke përdorur burimet në mënyrë ekonomike e eficente, nëpërmjet dy llojeve të  
auditimit siç janë shërbimi i sigurisë dhe ai i konsulencës. Veprimtaria audituese e cila 
mbështetet në udhëzimet dhe metodat e miratuara nga NJQHAB ka si qëllim vlerësimin e  
sistemit të kontrollit të brendshëm dhe të menaxhimit financiar, si dhe performancën  në 
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subjektin që auditohet nëse janë transparente në përputhje me normat e ligjishmërisë, 
efektivitetin, eficencën dhe ekonominë. 

Njëherësh me raportimin direkt tek Titullari i institucionit, raporton mbi angazhimin e auditimit, 
përfundimet si dhe për veprimet mbi zbatimin e rekomandimeve në NJQHAB. 

Neni 37 
Përgjegjës - Specialist i auditit të brendshëm 

(i)Misioni 

Auditimi i brëndshëm është veprimtari e pavarur, që jep siguri objektive dhe këshilla për  
drejtimin, i projektuar për të shtuar vlerën dhe për të përmirësuar veprimet e njësisë publike.  
Ndihmon njësinë publike për të arritur objektivat dhe menaxhuar riskun. Veprimtaria e njësisë së 
auditimit brendshëm bazohet në ligjin nr. ligjin nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në 
sektorin publik”, Manualin e auditimit të brendshëm, V.K.M nr. 86 datë 03.02.2016 “Për 
Miratimin e kritereve të krijimit të njësisë së auditimit të brendshëm në spektrorin public”, 
Rregulloren e Bashkisë Skrapar, dhe rregulloren e njësisë së auditimit, miratuar nga titullari i 
bashkisë. Qëllimi i përgjithshëm është të ndihmojë në arritjen e objektivave dhe qëllimeve të 
Bashkisë, fillimisht duke ndihmuar punonjësit në përmirësimin e performancës së përgjithshme 
të punës dhe në zbatimin e ligjeve aktet nënligjore, rregulloreve dhe planet e punës që udhëheqin 
punën e cdo sektori apo drejtorie dhe atë të gjithë institucionit të Bashkisë. Është pjesë e 
kabinetit të kryetarit. 

(ii) Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Organizon, drejton të gjithë aktivitetin e veprimtarisë audituese të bashkisë. 

-Drejton punën për njohjen e legjislacionit bazë, që i duhet stafit gjatë punës. 

-Harton metoda e udhëzime për fusha të vecanta të auditimit të brëndshëm, në zbatim  të 
manualit të auditimit apo të akteve të tjera 

-Harton plane vjetore dhe strategjike të veprimtarisë dhe me miratim të Kryetarit të Bashkisë 

-Mbas miratimit të programit vjetor, ndjek dhe kërkon në vazhdimësi zbatimin e programit vjetor  
të auditimit. 

-Zbaton planin vjetor të auditimit duke planifikuar dhe kryer angazhimet e auditimit dhe detyrat. 

-Bazuar në programin vjetor të kontrollit, harton dhe miraton programe 6 mujore të veprimtarisë 
audituese. 

-Merr pjesë në diskutimin e përfundimeve të auditimit të subjektit. 
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-Kërkon dhe ndjek që grupet e punës të hartojnë dhe të dorëzojnë dosjen e plotë të auditimit për 
çdo mision të kryer, në arkivën e Auditit të Brendshëm dhe në afatet e përcaktuara ligjore dhe në 
arkivën e Bashkisë. 

-Vlerëson raportet e auditimit (vlerësim teknik), me të gjithë elementet e tjerë të dosjes së 
auditimit dhe i’a paraqet për miratim Kryetarit të Bashkisë. 

-Njeh, respekton dhe ushtron veprimtarinë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi dhe 
me standartet e auditimit të brendshëm në sektorin publik. 

-Ushtron funksionet e tyre në mënyrë objektive, në përputhje me përcaktimet e këtij ligji, sipas 
normave dhe procedurave të veçanta të veprimtarisë së auditimit të brendshëm. 

-Vepron në përputhje me kërkesat e përcaktuara në kodin e etikës dhe rregullat për  
konfidencialitetin për audituesin. 

-Kryen auditime në mënyrë të pavarur nga pikëpamja profesionale, duke u udhëhequr nga  
interesi publik, për të forcuar besimin në ndershmërinë, paanësinë dhe efektivitetin e shërbimit. 

-Ushtron veprimtarinë përputhje me planin vjetor të miratuar, me përjashtim të rasteve kur  janë 
miratuar ndryshime të paparashikura nga titullari. 

-Kërkon dhe kontrollon zbatimin e përfundimeve të auditimit nga subjektet e audituara, në  afatet 
e kërkuara nga aktet ligjore. 

-Propozon tek kryetari i  bashkisë pezullimin deri në shqyrtimin nga organi përkatës të 
veprimeve të kundraligjshme, të cilat dëmtojnë rëndë interesat  e subjektit dhe/ose janë të 
arsyetuara e përbëjnë vepër penale. 

-Rekomandon tek subjekti i audituar për ndreqjen e parregullsive, për masat që duhen ndërmarrë 
në rastet e dëmeve ekonomike dhe financiare për ç’dëmtimin e tyre, si dhe të bëjnë propozime, të 
cilat synojnë të ulin mundësinë e përsëritjës së këtyre rasteve në të ardhmen. 

-Garanton mos bërjen publike të asnjë të dhëne, fakti apo rasti të gjetur gjatë kryerjes së 
auditimit apo të lidhur me të, si dhe ruan dokumentat për çdo veprimtari auditimi të kryer, bazuar 
në detyrimet që rrjedhin nga ligjet në fuqi për të drejtat e përdorimit dhe arkivimit të 
informacionit zyrtar. 

-Përditëson rregullisht njohuritë dhe aftesitë e tyre profesionale, në mënyrë që ti përdorin me 
efikasitet dhe për të garantuar cilësinë e shërbimit. 
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Neni 38 
Inspektori i Mbrojtjes së Territorit 

(i)Misioni 

Inspektori i Mbrojtjes së Territorit mban nën kontroll territorin urban të Bashkisë, në funksion të 
zbatimit të planit rregullues të qytetit, në përputhje me legjislacionin në fuqi.Ai ndërhyn në të 
gjitha rastet kur vëren shkelje të ligjit për urbanistikën dhe ndalon e më pas vendos për prishjen e 
çdo ndërtimi pa leje dhe në kundërshtim me planin e përgjithshëm rregullues të qytetit 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

 -Organizon dhe drejton gjithë veprimtarinë e Inspektoriatit të Mbrojtjes Territorit në bashkinë 
Skrapar dhe njësitë administrative, për të cilën raporton tek Kryetari i Bashkisë.  

 -Përfaqëson Bashkinë në raport me institucionet e tjera shtetërore, me autorizim të Kryetarit të 
Bashkisë, për problemet që mbulon ligjërisht IMT.  

 -Nënshkruan aktet që dalin nga IMT i bashkisë dhe kërkon nga vartësit ndjekjen për zbatimin e 
tyre.  

 -Ndjek zbatimin e detyrave që dalin nga aktet ligjore dhe nënligjore në veprimtarinë e IMT-së.  

 -Shqyrton dhe merr vendime për shkeljet e konstatuara gjatë kontrollit të zbatimit të ligjshmërisë 
në fushën e ndërtimit.  

 -Vendos masa administrative në ngarkim të subjekteve që shkelin ligjshmërinë në fushën e 
ndërtimit, siç parashikohet në aktet ligjore në fuqi.  

 -Vendos pezullimin e punimeve në ndërtim në rastin kur një afat kohor paraprak është i 
nevojshëm për marrjen e vendimit për përmbushjen e detyrimit ligjor.  

 -Përgatit kallëzim penal për veprat penale të konstatuara gjatë ushtrimit të kontrollit dhe e 
paraqet atë pranë organeve përgjegjëse, sipas legjislacionit në fuqi.  

 -Vendos prishjen e ndërtimit të kundërligjshëm. 

 -Në zbatim të detyrimeve ligjore kërkon zyrtarisht mbështetjen e strukturave të Policisë së 
Shtetit dhe Policisë Bashkiake, për zbatimin e vendimeve për prishje të objekteve të 
kundraligjshme.  

 -Jep informacion në Inspektoriatin Kombëtar të Mbrojtjes Territorit, si dhe krijon të gjitha 
lehtësitë për përmbushjen e detyrave të këtij inspektoriati.  
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 -Kërkon për verifikim nga arkivi i Drejtorisë së Planifikimit Territorit dokumentacionin mbi 
subjektet e ndërtimit që janë në procedura verifikimi për shkelje të ligjshmërisë në fushën e 
ndërtimit. 

-Ushtron kontroll në gjithë territorin e bashkisë, veçanërisht tek subjektet e ndërtimit sipas planit 
të miratuar më parë, sipas kësaj procedure: 

 -I paraqet subjektit njoftimin për kontroll, nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë.  

 -Mbas shtatë ditësh nga data e kontrollit mban aktin e kontrollit për problematikat ekonstatuara 
në subjekt, në të cilin përcaktohet afati 10 ditë për realizimin e detyrave të lëna. 

 -Në rast të mosrealizimit të detyrimeve ligjore të lëna në aktkontroll subjekti mbanpërgjegjësi, 
ndërsa inspektori sugjeron masa administrative ndaj tij. 

 -Merr pjesë në ekzekutimin e gjithë vendimeve për prishje të objekteve të paligjshme brenda 
territorit të bashkisë. 

 -Pasqyron veprimtarinë e punës në procesverbalin e ekzekutimit ose jo të ndërhyrjes, të cilin ia 
dorëzon Kryetarit te Bashkise. 

 -Vlerëson konfliktet sociale gjatë ndërtimit, ankesa këto të ardhura me shkrim nga subjekte 
fizike apojuridike (private e shtetërore) dhe jep mendime për mënyrën e zgjidhjes ligjore. 

 -Në rastet e ekzekutimit të vendimeve për prishje të objekteve të paligjshme ndjek procedurën si 
më poshtë:  

 -I komunikon vendimin për ndërhyrje në mënyrë vullnetare subjektit. 

 -Është pjesë aktive e stafit, gjatë realizimit të ekzekutimit të vendimeve për prishje. 

 -Pasqyron veprimtarinë gjatë prishjeve dhe procesverbalin kryetarit të Bashkisë. 

 -Ndjek dhe zbaton urdhrat dhe detyrat e dhëna nga Kryetari i Bashkisë gjatë ushtrimit të 
kontrolleve.  

 -Dokumenton punën e bërë në ushtrimin e detyrës me aktet proceduriale të miratuara, 
mbështetur në skemën funksionale të organizimit të INU-së.  

 -Kryen edhe detyra të tjera që i ngarkohen Kryetari i Bashkisë. 

 -Përgjigjet për bazueshmërinë ligjore të akteve admimistrative që nxjerr  

-Me autorizim të kryetarit përfaqëson INU-në në organet gjyqësore, në administratën publike e 
subjektet private dhe raporton me shkrim për përfundimet e arritura të përfaqësimit.  

 -Jep mendimin juridik për problematikat që ndjek IMT-ja. 
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 -Përgatit dosjet dhe materialet që i paraqiten kryetarit për shqyrtim, si dhe mban 
korrespondencën me porosi të tij, mbështetur në skemën funksionale të organizimit të INUsë. 

 -Administron sipas ligjit “Mbi arkivat” dokumentacionin e depozituar nga subjektet fizike e 
juridike pranë IMT-së dhe pasi nënshkruhet nga kryetari i bëhet e ditur subjektit përkatës. 

 -Arkivon (në arkivin e bashkisë) dokumentacionin që rezulton nga puna në terren apo zyra 
einspektorëve (procesverbal, relacion) brenda afateve të përcaktuara në ligj.  

 -Arkivon dokumentacionin që administrohet në rast ndërhyrjeje për prishje të objekteve të 
paligjshme si: 

a) Procesverbal konstatimi 
b) Vendim për prishjen e objektit. 
c) Njoftim të kundërvajtësit për zbatim vullnetar të urdhrit. 
d) Procesverbal të ekzekutimit ose jo të urdhërit. 

 

Neni 39 
Njësia për Koordinimin dhe Integrimin Evropian dhe ndihmës së huaj 

(i)Misioni 

Njësia për koordinim dhe Integrim Evropian dhe ndihmës së huaj ka si mision përafrimin e 
politikave të Bashkimit Evropian dhe shërben si nxitëse e qasjes dhe implementimit të 
programeve, projekteve dhe nismave të BE për Bashkitë. 

Neni 40 
Specialisti për koordinimin e integrimit evropian 

(i)Misioni 

Përafrimi i politikave të Bashkimit Evropian me Bashkinë  

(ii) Detyrat dhe përgjegjësitë 

 -Bashkërendon dhe mbështet strukturat administrative të bashkisë për zbatimin e politikave, të 
legjislacionit, të investimeve dhe të shërbimeve të lidhura apo që rrjedhin nga procesi i integrimit 
Evropian, në nivel vendor. 

 -Bashkërendon strukturat administrative dhe përfaqëson bashkinë në marrëdhënien me strukturat 
e qeverisjes qendrore përgjegjëse për integrimin evropian dhe proceset përbërëse të tij. 
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 -Bashkërendon strukturat administrative të bashkisë për rritjen e kapacitetit përthithës të 
përdorimit të asistencës së Bashkimit Evropian për procesin e integrimit evropian në nivel 
vendor. 

 -Bashkërendon, organizon dhe drejton aktivitetin publik të bashkisë, me qëllim realizimin e 
funksioneve të veta apo të deleguara në kuadër të procesit të integrimit evropian dhe të zbatimit 
të asistencës të Bashkimit Evropian për këtë proces. 

 -Mbështet dhe drejton strukturat administrative të bashkisë për përgatitjen, zbatimin, 
monitorimin, vlerësimin dhe informimin për projektet e financuara nga programet e asistencës së 
Bashkimit Evropian për procesin e integrimit evropian në nivel vendor. 

 -Harton çdo 6 (gjashtë) muaj ose, nëse kërkohet, sipas rastit, raporte për të informuar Ministrinë 
e Brendshme dhe Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, lidhur me përmbushjen e 
kritereve dhe të standardeve që rrjedhin nga procesi i integrimit evropian apo zbatimit të 
asistencës së BE-së për funksionet e veta apo të deleguara të bashkisë. 

 -Informon periodikisht publikun dhe grupet e interesit për procesin e integrimit evropian, për 
politikat e BE-së dhe mundësitë për përfitim nga asistenca e Bashkimit Evropian, nëpërmjet 
këndeve të Bashkimit Evropian, të cilat krijohen dhe funksionojnë brenda bashkisë. 

 -Administron dhe publikon informacione rreth Bashkimit Evropian dhe procesit të integrimit 
Evropian të Republikës së Shqipërisë, në faqen zyrtare të internetit të bashkisë, informacion i cili 
duhet të ketë formë dhe përmbajtje të unifikuar për të gjitha bashkitë si dhe në platformën 
elektronike Bashkitë Për në Evropë (BPE). 

 -Organizon aktivitete informuese dhe promovuese mbi programet dhe projektet e 

Bashkimit Evropian, me mbikëqyrjen dhe mbështetjen e strukturave të Koordinatorit Kombëtar 
të Instrumentit të Parazgjerimit. 

 

 

 

Neni 41 
Drejtoria e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore. 

 (i)Misioni 

Siguron për purthshmërinë e politikave të ndjekura nga Bashkia Skrapar në fushat ku kjo e fundit 
ushtron funksionet dhe veprimtarinë e saj, me kuadrin ligjor në Republikën e Shqipërisë. 
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Neni 42  
Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore 

(i)Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 -Organizon dhe koordinon punën e Sektorëve në bazë të strukturës së Drejtorisë. 

 -Përfaqëson Drejtorinë në probleme të ndryshme që mund të dalin, brenda strukturave të  
institucionit në të cilin funksionon si dhe jashtë tij. 

 -Përpilon dhe paraqet për miratim pranë Kryetarit të Bashkisë planin vjetor të punës, në 
mbështetje të legjislacionit në fuqi. 

 -Nxjerr Urdhëra dhe Udhëzime në kuadrin e Drejtorisë, mbi probleme që kanë lidhje me  
drejtimin sa më të mirë të saj në zbatim të kompetencave të tij dhe legjislacionit në fuqi. 

 -Relaton pranë Kryetarit të Bashkisë në çdo kohë mbi ecurinë e punës së drejtorisë, problemet e 
ndryshme, mënyrën e zgjidhjes së tyre, si dhe proçedurave të prokurimit dhe problemet e hasura 
gjatë zbatimit të tyre. 

 -Kërkon nga sektorët në varësi, relacione javore, mujore dhe vjetore, mbi funksionimin e tyre 
dhe kryerjen e detyrave të ngarkuara në kuadrin e Drejtorisë. 

 -Miraton planin e punës të propozuar nga sektorët përkatës. 

 -Kontrollon punën e Sektorëve dhe kur vëren shkelje të proçedurave dhe të etikës së punës 
propozon marrjen e masave administrative ndaj vartësve të tij në përputhje me Legjislacionit në  
fuqi. 

 -Kërkon nga Sektorët kryerjen e proçedurave ligjore dhe të prokurimit në afat dhe në përputhje  
me legjislacionin në fuqi. 

 -Krijon lidhje me institucione vendore, fondacione apo shoqata të ndryshme, në nivel rajonal e 
kombëtar dhe harton projekte të përbashkëta për trajnimin e administratës në varësi të detyrave 
funksionale të punonjësve. 

 -Propozon projekte që përmirësojnë apo zhvillojnë shërbimet e bashkisë në komunitet. 

 -Organizon punën për rekrutimin e personelit të bashkisë dhe nxit politikat për trajnim të 
personelit. 

 -Përgjigjet për ruajtjen dhe administrimin e dokumenteve të institucionit. 

 -Harton rregulloren e bashkisë me përshkrimet specifike të punës së çdo drejtorie, sektori apo 
specialisti duke marrë propozime. 
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 -Përgatit projekt urdhëra dhe projektvendime për t’u miratuar nga titullari për organizimin dhe 
kontrollin e punës në bashki. 

 -Shpërndan vlerësimet e rezultateve të punës të çdo punonjësi në përputhje me kuadrin ligjor në 
fuqi dhe kërkon çdo vit vlerësimin e rezultateve individuale të punonjësve nga drejtoritë. 

 -Ushtron kompetencat disiplinore ndaj nëpunësit civil në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore 
në fuqi. 

 -Harton analiza periodike për veprimtarinë e drejtorisë si dhe asiston në mbledhjet e drejtorive të 
aparatit ku evidentohen vlerësimet që i’u bëhen punonjësve në fund të periudhës së provës. 

 -Propozon masa disiplinore për shkeljet e konstatuara nga punonjësit. 

 -Harton planin e lejeve të zakonshme për vitin pasardhës dhe ndjek zbatimin e këtij plani pasi ky 
i fundit të ketë marrë miratimin nga Kryetari i Bashkisë. 

 -Bashkërendon punën me inspektorin e marrëdhënieve me publikun për median lokale dhe 
kombëtare në rastet e ceremonive të organizuara nga bashkia. 

 -Kryen detyra të tjera që i ngarkohen nga Kryetari i Bashkisë. 

Neni 43 
Njësia e Prokurimit Publik 

(i)Misioni 

Baza ligjore mbi të cilën mbështetet funksionimi i njësisë së shërbimeve ligjore prokurimit 
publik. Veprimtaria e Njësisë së Prokurimit Publik bazohet ne Ligjin nr. 9643 datë, 20.11.2006 
“Për prokurimin publik” i ndryshuar, VKM nr. 914 dt. 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 
prokurimit publik” i ndryshuar, udhëzimet e Agjencisë së Prokurimit Publik 

(ii) Veprimtaria e njësisë së prokurimit 

 -Në bazë të kërkesave për punë, mallra ose shërbime, në bashkëpunim me drejtoritë apo sektorët 
e bashkisë përgatit dhe dorëzon regjistrin vjetor të parashikimeve për prokurimet publike, në 
përputhje me formën dhe mënyrën e parashikuar në udhëzimet e APP-së. 

 -Brenda datës 15 janar të çdo viti, titullari i autoritetit kontraktor miraton dhe dërgon një kopje 
të regjistrit të parashikimeve të prokurimit publik në APP. 

 -Pas miratimit të regjistrit, drejtoritë përkatëse sjellin kërkesat për prokurim sipas regjistrit 
përkatës për çdo drejtori. 

 -Pas verifikimit të preventivave, specifikimeve dhe të përputhjes me fishat e buxhetit, njësia 
përgatit dokumentat standarde të procedurës, urdhërin e prokurimit, përllogaritjen e fondit limit. 
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 -Hartimin e urdhërit për KVO dhe vazhdon me hedhjen në sistemin e APP të procedurës duke 
përcaktuar edhe afatet për dorëzimin e ofertave dhe hapjes së këtyre ofertave, bëhet publikimi i 
njoftimit të kontratës. 

 -Pas hapjes së procedurës nga KVO, në përmbushje të afatit të përcaktuar me ligj, bëhet 
vlerësimi në sistem nga KVO. 

 -Njësia e prokurimit dërgon për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike dhe në faqen e 
internetit të APP-së njoftimin e fituesit. 

 -Pas njoftimit të fituesit, nëse nuk ka ankimime nga operatorët vazhdohet me njoftimin e 
kontratës së lidhur, jo më vonë se 5(pesë) ditë pas nënshkrimit të kontratës. 

Neni 44 
Sektori i Shërbimeve ligjore dhe Prokurimeve Publike 

(i)Misioni 

Siguron përdorimin sa më ekonomik dhe efektiv të fondeve publike dhe zbatimin e procedurave 
të prokurimit në mbështetje të legjislacionit në fuqi. 

Neni 45 
Përgjegjës sektori i Shërbimeve ligjore dhe prokurimeve 

(i)Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 -Harton dhe ndjek zbatimin e planit të punës dhe detyrave të miratuara nga eprori.  

 -Organizon dhe menaxhon proceset e punës të sektorit juridik mirëadministron procedurat dhe 
cakton specialistin jurist të autorizuar për të ndjekur zbatimin e tyre.  

 -Harton propozime mbi harmonizimin e akteve administrative që lidhen me punën e organeve të 
Bashkisë Skrapar. 

 -Harton planin e punës dhe bën ndarjen e detyrave me miratimin e drejtorit për specialistët e 
sektorit juridik.  

 -Përfaqëson bashkinë në proceset gjyqësore ku institucioni është pale 

 -Trajton dhe zgjidh, brenda kuadrit të kompetencave, kërkesat apo ankesat e qytetarëve të 
drejtuara drejtorisë juridike, aseteve dhe menaxhimit të aksioneve të ndërmarrjeve. 

 -Jep konsulencë ligjore dhe harton kontrata e akt-marrëveshje ku bashkia është palë. 

 -Siguron asistencën ligjore dhe juridike për njohjen më të mire dhe interpretimin e legjislacionit 
nga strukturat e bashkisë.  
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 -Harton projekt-vendimet në bazë të relacioneve të paraqitura nga drejtoritë dhe sektorët e 
bashkisë. 

 -Harton aktet administrative me të cilat institucioni manifeston vullnetin e tij . 

 -Raporton tek eprori mbi punën e kryer nga sektori (çdo ditë të premte), si dhe në periudhë 6 
mujore dhe vjetore shoqëruar me relacionin përkatës 

 -Organizon punën në hartimin e dokumentave të tenderit duke kontrolluar ligjshmërinë e  
kërkesave të caktuara në to, dhe kur vëren shkelje të proçedurave  ka të drejtën e pezullimit të 
tyre në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 -Merr pjesë në zhvillimin e proçedurave të prokurimit duke kontrolluar ligjshmërinë e  
vendimeve të komisionit duke propozuar marrjen e masave në mbështetje të ligjit. 

 -Mban përgjegjësi për përzgjedhjen e proçedurës, vendosjen e afateve dhe respektimin e tyre 
duke ju referuar në çdo hap legjislacionit në fuqi. 

 -Ka për detyrë të informojë në çdo kohë mbi legjislacionin dhe ndryshimet që i bëhen këtij të  
fundit dhe të pasqyrojë në dokumentat e tenderit dhe proçedurat e tenderimit këto ndryshime. 

 -Gjatë hapjes së ofertave në një proçedurë prokurimi bën verfikimin e dokumentacionit tekniko-
ligjor së bashku me Komisionin e Vlerësimit të Ofertave për të kontrolluar shkallën e përgatitjes 
së kandidatëve në bazë të kërkesave të vendosura nga Enti Prokurues. 

 -I propozon Komisionit kualifikimin ose s’kualifikimin e kandidatëve mbas verifikimit të  
ofertave, i propozon komisionit marrjen e masave ndaj kandidatëve në rastet kur kanë paraqitur 
dokumente të rremë në një proçedurë prokurimi, në mbështetje të legjislacionit në fuqi. 

 -Verifikon ligjshmërinë e ndjekjes së proçedurave të tenderit gjatë zhvillimit të tij. 

 -Harton kontrata sipas klasifikimit të tyre në bazë të proçedurës duke mbrojtur në çdo kohë 
interesat e Institucionit që përfaqëson. 

 -Siguron dhe përgjigjet për ruajtjen e fshehtësisë së pregatitjes së dokumentacionit dhe  
verifikimit të tij deri në komunikimin zyrtar, kandidatëve. 

 -Mban lidhje të vazhdueshme me Agjensinë e Prokurimit Publik dhe Institucione të 
specializuara për zgjidhjen me efikasitet të problemeve ligjore që lindin gjatë proçedurave të 
prokurimit publik. 

-Mban procesverbalet e mbledhjeve të komisionit të prokurimeve publike, duke pasqyruar me 
transparencë çdo vendim të marrë në mbledhjet përkatëse dhe mban përgjegjësi për firmosjen e 
procesverbaleve nga të gjithë anëtarët e komisonit të vlerësimit të ofertave si dhe njësisë së 
prokurimit. 
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-Kryen inventarizimin e dosjes të procedurave të prokurimit publik dhe kujdeset për dorëzimin e 
tyre në arkivin e bashkisë në mënyrën dhe në afatin të parashikuar në ligj. 

-Përgjigjet për lëshimin e një kopjeje të dokumenteve të tenderit për çdo operator ekonomik sipas 
kërkesës. 

 -Mban kontakte me Institucionet përkatëse në mënyrë që të kryehet zbatimi i detyrave të 
parashikuara në ligj në kohë dhe me efikasitet (Ministri, APP, Prefekturë etj...). 

 -Relaton pranë drejtorit mbi ecurinë e proçedurave, probleme të hasura gjatë zhvillimit të tyre, 
bën propozime konkrete për zgjidhjen e tyre duke respektuar legjislacionin në fuqi. 

Neni 46 
Specialist i prokurimeve publike 

(i)Misioni 

Përmbush të gjitha detyrat që i ngarkohen nga Drejtori, në zbatim të legjislacionit në fuqi. 
Relaton pranë Përgjegjësit të Sektorit në mënyrë periodike mbi përmbushjen e detyrave të  
caktuara. 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

 -Harton regjistrin e parashikimit të prokurimeve publike dhe të regjistrit të realizimit. 

 -Harton dhe dërgon njoftimet për botim brenda afateve kohore. 

 -Harton urdhërat e prokurimit. 

 -Mbledh të gjitha materialet e nevojshme që u bashkëlidhen dokumentave të tenderit. 

 -Harton dokumentacionin e tenderit së bashku me komisionin përkatës, mban përgjegjësi për 
respektimin e afateve kohore të procedurave të prokurimit dhe njoftimin në buletin. 

 -Mban procesverbalet e mbledhjeve të komisionit të vlerësimit të ofertave duke pasqyruar me 
transparencë çdo vendim të marrë në mbledhjet përkatëse. 

 -Mban përgjegjësi për firmosjen e procesverbaleve nga të gjithë anëtarët e komisionit të 
vlerësimit të ofertave si dhe njësisë së prokurimit. 

 -Plotëson dosjet përkatëse të procedurave të prokurimit duke organizuar në të gjithë 
dokumentacionin e tenderit (urdhër prokurimi, njoftime, vendime të komisionit etj). 

  -Me lidhjen e kontratës, bën inventarizimin dhe dorëzimet e dosjeve me procesverbal pranë 
sektorit të protokoll-arkivit në bashki brenda afatit të parashikuar në ligj. 
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 -Mban dhe kontrollon në çdo kohë preventivat dhe specifikimet teknike, sigurimin e materialeve 
për plotësimin e dokumentave të tenderit. 

 -Mban të azhornuar listën e çmimeve mbi zëra të preventivave duke bashkëpunuar me organe të 
specializuara në infrastrukturë.. 

-Mban kontakte të rregullta me anëtarët e komisionit të ngritur nga Kryetari i Autoritetit 
Kontraktues dhe i vë në dijeni për datën, vendin dhe orën kur do të mblidhet Komisioni i 
Vlerësimit të Ofertave. 

 -Harton dokumentacionin e tenderit së bashku me komisionin përkatës, për zbatimin e 
procedurave të prokurimit sipas kërkesave të parashikuara në ligj dhe nënshkruan çdo dokument 
të hartuar nga njësia e prokurimit. 

 -Sqaron kandidatët që kanë tërhequr dokumentacionin për tender mbi çdo paqartësi që mund të 
kenë gjatë hartimit të ofertave, në lidhje me dokumentacionin e vënë në dispozicion nga 
Autoriteti Kontraktues. 

 -Merr pjesë në procedurën e hapjes së ofertave deri në vlerësimin e tyre (pa të drejtë vote). 

 -Mban lidhje direkte dhe përmbush të gjitha detyrat e ngarkuara nga kryetari i Autoritetit 
Kontraktues (Kryetari i Bashkisë), në zbatim të legjislacionit në fuqi. 

 -Përgjigjet për hartimin e programeve në fushën e prokurimeve publike dhe realizimin e tyre. 

 -Gjatë hapjes së ofertave në një procedurë prokurimi bën verifikimin e dokumentacionit 
tekniko-ligjor së bashku me Komisionin e Vlerësimit të Ofertave, për të kontrolluar shkallën e 
përgatitjes së kandidatëve në bazë të kërkesave të vendosura nga Autoriteti Kontraktues. 

 -Verifikon ligjshmërinë e ndjekjes së procedurave të tenderit gjatë zhvillimit të tij 

-Siguron dhe përgjigjet për ruajtjen e fshehtësisë së përgatitjes së dokumentacionit dhe 
verifikimit të tij deri në komunikimin zyrtar të kandidatëve pjesëmarres në tender. 

 -Harton kontrata sipas klasifikimit të tyre në bazë të procedurës, duke mbrojtur në çdo kohë 
interesat e institucionit që përfaqëson. 

 -Mban lidhje të vazhdueshme me Agjencinë e Prokurimit Publik dhe institucione të 
specializuara për zgjidhjen me efikasitet të problemeve ligjore që lindin gjatë procedurave të 
prokurimit publik. 

 -Relaton pranë drejtorit të drejtorisë juridike mbi ecurinë e procedurave, problemet e konstatuara 
gjatë zhvillimit të tenderit dhe bën propozime konkrete për zgjidhjen e tyre, duke respektuar 
legjislacionin në fuqi. 
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-Përgjigjet për hartimin e urdhrave të prokurimit, për mbledhjen e të gjitha materialeve të 
nevojshme që u bashkëlidhen dokumenteve të tenderit (si për shembull, hartat, skicat, planet) 
gjithashtu në përfundim të procedurës së prokurimit publik harton kontratën që do të lidhet me 
operatorin ekonomik fitues dhe kryen në mënyrë elektronike njoftimet, modifikimet, arkivimet 
etj,. të procedurave të prokurimit.  

-Relaton pranë drejtorit të drejtorisë së shërbimit ligjor, prokurimeve dhe burimeve njerëzore 
mbi ecurinë e procedurave, problemet e konstatuara gjatë zhvillimit të tenderit dhe bën 
propozime konkrete për zgjidhjen e tyre, duke respektuar legjislacionin në fuqi. 

 -Zbaton detyra të tjera të dhëna nga Kryetari i Bashkisë e Drejtori i Drejtorisë.  

Neni 47  
Specialist IT dhe mirëmbajtës i rrjetit 

(i)Misioni 

Specialisti i IT-së dhe mirëmbajtës i rrjetit është nëpunës civil në varësi të drejtpërdrejtë të 
Përgjegjësit të Drejtorisë së Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore. 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

 -Realizon detyrat në përputhje me politikat e institucionit, me standardet administrative dhe  
procedurat teknike, si dhe duke mbajtur parasysh dispozitat e ligjeve të mëposhtme dhe praktikat 
më të mira profesionale. 

 -Ndjek proçesin e informatizimit në Bashki dhe në institucionet në varësi së bashkisë. 

 -Mirëmban dhe përmirëson faqen elektronike (Website http://www.bashkiaskrapar.gov.al) të 
Bashkisë Skrapar. 

 -Menaxhon sistemin e e-malit dhe Internetit. 

 -Mirëmban dhe administron pajisjet elektronike të institucionit. 

 -Sugjeron nga ana teknike për blerjen e pajisjeve elektronike. 

 -Ndihmon në përpunimin e të dhënave sipas drejtorive, sektorëve për statistika të ndryshme. 

 -Raporton periodikisht tek eprori për ecurinë e punës dhe problemet e dala me shkrim ose me  
gojë. 

-Kryen çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga drejtori. 
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Neni 48  
Sektori i Burimeve Njerëzore. 

(a)Misioni 

Realizimi i proceseve të menaxhimit të burimeve njerëzore, në zbatim të ligjit të Nëpunësit Civil, 
Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, akteve ligjore dhe nënligjore dhe vendimeve të 
Këshillit Bashkiak që lidhen me burimet njerëzore dhe synon përmirësimin e standarteve 
profesionale. Ky sektor e kryen veprimtarinë e tij bazuar kryesisht në: ligjit nr. 152/2013 “Për 
Nëpunësin Civil”, (i ndryshuar), ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, ligjin nr.9131, 
datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”,Kodit të Punës, Kodi i 
Procedurave Administrative, ligji nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për Arkivat”, ligji nr.9887, datë 
10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, ligjit nr. 119/2014 datë 18.9.2014 “Për të 
drejtën e informimit”.dhe procedurën e hollësishme të ngritjes në detyrë. Sektori i Burimeve 
njerëzore ka këtë mission: a) Siguron shërbimet bazë për aparatin, në përputhje me 
legjislacionin, politikat e zhvillimit e vendimet e Këshillit Bashkisë, si dhe ofron shërbimet 
informuese për publikun mbi aktivitetin e bashkisë. b) Jep ndihmesë për orientimin e komunitetit 
qytetar për adresim të saktë në zgjidhjen e problemeve. c) Përgjigjet për shërbimet mbështetëse 
për bashkinë, për shërbimin e personelit dhe trajnimin e tij. d) Përgjigjet për pranimin e 
personelit të bashkisë e të institucioneve vartëse dhe krijimin e kushteve për punë normale, 
nëpërmjet trajnimeve e forma të tjera efektive.  e) Merret me ruajtjen dhe administrimin e 
dokumenteve të institucionit, bazuar në legjislacionin në fuqi.  

(b) Veprimtaria e Sektorit të Burimeve Njerëzore 

 -Mbështet zbatimin e politikave të ligjit nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”(i ndryshuar), dhe 
VKM e dala në zbatim të tij në lidhje me burimet njerëzore  

 -Kryen rekrutimin, lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë, pezullimin, vlerësimin në punë, 
trajnimet e ndryshme të nëpunësve civilë. 

 -Nxit ngritjen profesionale të nëpunësve.  

 -Sektori i burimeve njerëzore është përgjegjës për menaxhimin e nëpunësve civilë të 
institucionit, me përjashtim të rasteve kur përcaktohet shprehimisht në këtë ligj që një 
vendim/akt administrativ i caktuar, që ka të bëjë me marrëdhëniet e shërbimit civil, është në 
kompetencën e një nëpunësi apo një trupe tjetër posaçërisht të krijuar sipas ligjit nr.152/2013 
”Për nëpunësin Civil”.  

(c)Parimet e pranimit në shërbimin civil  

 -Pranimi në shërbimin civil bazohet në parimet e shanseve të barabarta, meritës, aftësive 
profesionale e mosdiskriminimit dhe kryhet nëpërmjet një procesi përzgjedhës transparent e të 
drejtë.  
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 -Procesi përzgjedhës bazohet në vlerësimin e aftësive profesionale të kandidatëve nëpërmjet një 
konkurrimi kombëtar, që përfshin një testim të shkruar, një testim me gojë dhe çdo formë tjetër 
të përshtatshme të verifikimit të aftësive, si dhe vlerësimin e aftësive profesionale të kandidatit.  

 -Për pranimin në shërbimin civil, një kandidat duhet të plotësojë kërkesat e përgjithshme si më 
poshtë:  

*të jetë shtetas shqiptar.  
*të ketë zotësi të plotë për të vepruar.  
*të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur.  
*të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse.  
*të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e 
një kundërvajtjeje penale me dashje.  
*të mos jetë marrë ndaj tij masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar 
sipas këtij ligji.  
*të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesat e tjera të posaçme 
për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës.  

(d) Pranimi në shërbimin civil  

-Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive bëhet nëpërmjet një konkurrimi të hapur.  

-Konkurrimi organizohet në mënyrë periodike nga njësia përgjegjëse për secilin nga grupet e 
përcaktuara në pikën 8 të nenit 19 të këtij ligji.  

-Konkurrimi zhvillohet në këto dy faza:  

**verifikimi paraprak, nëse kandidatët plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe ato të posaçme, 
sipas shpalljes së konkurrimit.  

**vlerësimi i kandidatëve.  

-Verifikimi paraprak kryhet nga njësia përgjegjëse, ndërsa vlerësimi i kandidatëve bëhet nga 
komiteti i përhershëm i pranimit, i krijuar për secilin nga grupet e përcaktuara në pikën 8 të nenit 
19 të këtij ligji.  

-Kandidatët fitues, që marrin mbi 70 për qind të pikëve totale të vlerësimit, renditen nga komiteti 
i përhershëm i pranimit, sipas pikëve të marra në listën e kandidatëve të suksesshëm (në vazhdim 
“lista”).  

-Këshilli i Ministrave miraton rregullat e hollësishme për krijimin, përbërjen dhe veprimtarinë e 
komiteteve të përhershme të pranimit, si dhe rregullat e hollësishme për procedurën e pranimit 
dhe vlerësimin e kandidatëve.  
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(e)Emërimi në shërbimin civil  

-Kandidatët fitues, të përcaktuar sipas pikës 5 të nenit 22 të këtij ligji, duke filluar nga ai me më 
shumë pikë, kanë të drejtën të zgjedhin të emërohen në çdo pozicion të grupit, për të cilin është 
zhvilluar konkurrimi, si dhe në çdo pozicion tjetër të lirë të të njëjtit grup, që krijohet i lirë gjatë 
kohës së vlefshmërisë së listës, në përputhje me pikën 3 të këtij neni.  

-Njësia përgjegjëse bën emërimin e kandidatit në pozicionin e zgjedhur, sipas pikës 1 të këtij 
neni.  

-Lista e kandidatëve fitues, të paemëruar ende, sipas pikës 2 të këtij neni, është e vlefshme për 
një periudhë 2-vjeçare nga shpallja e fituesve. Nëse gjatë këtij afati zhvillohet një procedurë 
tjetër onkurrimi për të njëjtin grup, kandidatët fitues të listave, që nuk janë emëruar ende, 
rirenditen sipas rezultatit përfundimtar.  

-Çdo emërim në pozicion ekzekutiv, në kundërshtim me këtë nen, është absolutisht i pavlefshëm.  

-Këshilli i Ministrave miraton procedurat e hollësishme sipas këtij neni.  

(f)Periudha e provës  

-Nëpunësi, që emërohet për herë të parë në shërbimin civil, i nënshtrohet një periudhe prove që 
zgjat një vit nga data e aktit të emërimit.  

-Gjatë periudhës së provës nëpunësi kryen ciklin e detyrueshëm të trajnimit pranë ASPAs dhe 
kryen detyrat nën kujdesin e një nëpunësi të vjetër civil të së njëjtës kategori ose kategorie më të 
lartë.  

-Në fund të periudhës së provës, institucioni, ku nëpunësi është i emëruar, vendos:  

*konfirmimin e nëpunësit.  

*zgjatjen e periudhës së provës një herë të vetme, deri në 6 muaj të tjerë, nëse për arsye të 
justifikuara ka qenë i pamundur vlerësimi i plotë i nëpunësit.  

*moskonfirmimin e nëpunësit.  

-Vendimi, sipas pikës 3 të këtij neni, bazohet në çdo rast në vlerësimin e rezultateve individuale 
në punë dhe në rezultatin e testimit në përfundim të ciklit të detyrueshëm të trajnimit pranë 
ASPA-s.  

-Këshilli i Ministrave përcakton detyrimet e nëpunësit civil në periudhë prove, si dhe kriteret e 
procedure e vendimmarrjes, sipas pikës 3 të këtij neni.  
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(g)Lëvizja paralele  

-Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë ekzekutive, atë të ulët apo të mesme drejtuese bëhet së 
pari nga nëpunësit civilë të së njëjtës kategori nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele.  

-Mund të aplikojnë për plotësimin e një vendi të lirë, nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, 
sipas pikes 1 të këtij neni, nëpunësit civilë të së njëjtës kategori në të njëjtin apo në një 
institucion tjetër të shërbimit civil, që plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele dhe kërkesat e 
posaçme për vendin e lirë.  

-Vlerësimi i kandidatëve të interesuar kryhet nga një komision i brendshëm, i krijuar në çdo 
institucion, nëpërmjet një procedure të bazuar në parimet e parashikuara në pikën 1 të nenit 20 të 
këtij ligji. Përfaqësuesi i njësisë përgjegjëse është anëtar i komisionit të brendshëm.  

-Në përfundim të vlerësimit, komisioni mund të vendosë:  

*përzgjedhjen e kandidatit më të përshtatshëm për t’u emëruar në vendin e lirë.  

*përfundimin e procedurës pa asnjë të përzgjedhur, në rast se asnjë nga kandidatët e interesuar 
nuk plotëson kushtet dhe kërkesat e veçanta për vendin e lirë.  

Këshilli i Ministrave miraton a) kushtet që duhet të plotësojnë nëpunësit për lëvizjen paralele dhe 
procedurat e hollësishme të lëvizjes paralele. b) rregullat për krijimin dhe përbërjen e komisionit, 
të parashikuara në pikën 3 të këtij neni.  

(h)Ngritja në detyrë  

-Ngritja në detyrë realizohet nëpërmjet procedurës së konkurrimit, organizuar nga njësia 
përgjegjëse për një ose disa pozicione të lira, bazuar në parimin e përmendur në nenin 20 të këtij 
ligji. Nëse vendi i lirë I kategorisë së ulët apo të mesme drejtuese nuk është plotësuar sipas nenit 
25 të këtij ligji, ai plotësohet nëpërmjet ngritjes në detyrë.  

-Mund të aplikojnë për ngritje në detyrë, sipas pikës 1 të këtij neni, vetëm nëpunësit civilë të një 
kategorie paraardhëse, të punësuar në të njëjtin apo në një institucion tjetër të shërbimit civil, 
nëse plotësojnë kushtet për ngritjen në detyrë dhe kërkesat e veçanta për vendin e lirë.  

-Nëse vendi i lirë nuk plotësohet nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë, një procedurë tjetër 
lëvizjeje paralele apo ngritjeje në detyrë mund të organizohet brenda një afati 3mujor. Deri në 
plotësimin përfundimtar të vendit të lirë, nëse është e nevojshme, mund të zbatohet procedura e 
transferimit të përkohshëm në interes të institucionit, sipas shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 48 të 
këtij ligji.  

-Këshilli i Ministrave miraton kushtet që duhet të plotësojnë nëpunësit për ngritjen në detyrë  
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Neni 49 
Përgjegjësi i Sektorit të Burimeve Njerëzore 

(i)Detyrat dhe Përgjegjësitë  

 -Harton dhe nënshkruan kontratat që i përkasin në lidhje me shërbimet që ofron kjo drejtori 
(kontratat e punës me personelin dhe institucioneve në varësi). 

 -Organizon procesin dhe ndjek procedurat e rekrutimit të burimeve njerëzore, lëvizjes paralele 
dhe ngritjes në detyrë. 

 -Drejton dhe monitoron procesin e konfirmimit të statusit për nëpunësit civilë. 

 -Përpunon dhe analizon të dhëna statistikore mbi burimet njerëzore në Bashki si dhe kryen 
kërkime dhe bën analiza për forma të reja në këtë fushë. 

 -Eshtë përgjegjës për mirë-administrimin e burimeve njerëzore, dokumentimin e  performancës 
dhe vlerësimit të punës së çdo punëmarrësi, për mbështetjen me të gjitha  llojet e shërbimeve për 
strukturat e tjera të bashkisë, me qëllim garantimin e kushteve optimale të punës. 

 -Bën propozime konkrete në lidhje me vazhdimin ose jo të marrëdhënieve juridike të punës për 
çdo punonjës që përfundon periudhën e provës. 

 -Drejton dhe jep rekomandime për zbatimin e etikës dhe disiplinës në punë për stafin e bashkisë. 

 -Kujdeset për monitorimin e zbatimit të rregullave të brendshme të bashkisë dhe merr masa 
disiplinore sipas kontratës së punës kur verifikohet mungesë performance (rezultatesh në punë) 
apo shkelje disiplinore të natyrave të ndryshme. 

 -Inspekton në mënyrë periodike zbatimin e disiplinës dhe frekuentimin në punë në struktura të 
ndryshme informon në mënyrë periodike eprorin ose Sekretarin e Përgjithshëm / Kryetarin e 
Bashkisë lidhur me gjetjet e inspektimeve. 

 -Ndjek zbatimin e kontratës individuale të punës për çdo punonjës, të etikës dhe disiplinës në 
punë. 

 -Ndjek dhe evidenton me korrektësi çdo ndryshim të organikës, të sistemit të pagave dhe 
shpërblimeve të burimeve njerëzore në bashki. 

-Përgatit programet e trajnimit për çdo punonjës që kualifikohet dhe ndjek realizimin e  
trajnimeve si brenda dhe jashtë vendit sipas udhëzimeve dhe përcaktimeve që i jepen nga 
eprorët. 

 -Mban marrëdhënie të drejtpërdrejta dhe të ngushta me Departamentin e Administratës Publike 
(DAP), për mënyrën e rekrutimit të nënpunësve të rinj, lëvizjen e atyre aktualë, marrjen e masave 
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disiplinore dhe deri në propozimin për ndërprerjen e marrëdhënies së punës për ata nënpunës që 
shkellin rregulloren e Bashkisë Skrapar dhe ligjet në fuqi. 

 -Harton planin e lejeve të zakonshme për vitin pasardhës, ndjek dhe zbaton atë pas miratimit. 

- I jep Drejtorisë së Financës së Bashkisë të dhënat e nevojshme për pagat, klasat, vjetërsinë në 
punë, masën e shpërblimit për funksionin, shkallën e vështirësisë në punë,etj. 

Neni 50 
Specialist i sektorit të burimeve njerëzore dhe marrëdhënieve me publikun 

(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 

- Zbaton proçedurat ligjore të rekrutimit, lëvizja paralele, ngritja në detyrë, duke ndjekur dhe 
asistuar në të gjitha procedurat duke filluar që nga shpallja e vendit të lirë të punës sipas 
dispozitave ligjore, vlerësimi paraprak i dokumentacionit, shpallja e kandidatëve të kualifikuar 
për fazën e dytë, shqyrtimi i ankesave, ngritja e komisionit të vlerësimit , hartimi i pyetjeve në 
intervistën e strukturuar me gojë apo testimin me shkrim sipas udhëzimeve të DAP, shpallja e 
fituesve deri në emërimin e tyre.  

- Merr pjesë në konstatimin e pezullimit nga shërbimi civil, duke filluar nga shqyrtimi nëse janë 
kushtet ligjore të përcaktuara për pezullimin, ndjekja e afateve dhe efekteve të pezullimit.  

 -Ndjekja dhe zbatimi i procedurave të ndërprerjes së marrëdhënieve të punës për punonjësit që 
trajtohen me dispozitat e Kodit të Punës.  

 -Bashkëpunon me  drejtorin e drejtorisë për ndjekjen e trajnimeve të detyrueshme në përfundim 
të periudhës së provës në ASPA apo të vazhdueshme të nëpunësve civilë.  

- Kryerja e detyrave të tjera të ngarkuara nga eprori direkt rast pas rasti, siç janë: 

a) Asistencë ligjore në çështje të ndryshme të drejtorisë.  
b) Plotësimi i dosjeve të personelit sipas kërkesave ligjore dhe azhornimi i tyre. 
c) Përgatitja e shkresave për sektorët, drejtoritë, institucionet e varësisë dhe institucionet e 
tjera shtetërore.  

 -Plotëson librezat e punës, regjistron të dhënat e çdo nëpunësi dhe kryen azhornimin e tyre në 
regjistrin themeltar apo elektronik, etj,. 

- Merr masa për pasqyrimin me transparencë e objektivitet të aktiviteteve të institucionit në 
mediat e shkruara dhe elektronike, duke bërë të mundur njoftimin dhe prezencën e tyre në 
aktivitetet e tij. 

 - Informon përfaqësuesit e mediave për veprimtarinë e bashkisë, nëpërmjet konferencave për 
shtyp, si dhe kontakteve individuale me përfaqësuesit e mediave. (Gazetarët.) 
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 - Sqaron opinionin publik në lidhje me çdo aktivitet apo problem gjatë veprimtarisë së 
përditshme të bashkisë. 

 - Konsultohet me Drejtorët e Drejtorive, Administratorët e Njësive Administrative dhe në 
veçanti me Kryetarin e Bashkisë, për një pasqyrim sa më të saktë e transparent të informacionit 
në lidhje me aktivitetet dhe veprimtarinë e institucionit në median e shkruar dhe elektronike. 

Neni 51  
Specialist për protokollin. 

(i)Misioni 

Specialisti i protokollit është punonjës / nënpunës civil dhe është në varësi direkte të Përgjegjësit 
të Sektorit të Burimeve Njerëzore pranë Drejtorisë së Shëbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe 
Burimeve Njerëzore. Puna e këtij nënpunësi konsiston në administrimin e komunikimit shkresor  
me Bashkinë dhe arkivit në veprim të bashkisë. 

(ii) Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Evidenton korrespondencën që dërgohet ose merret nga bashkia. 

- Rregjistron korrespodencën zyrtare, e përpunon dhe e shpërndan atë. 

-Punon për gjetjen e shkresave dhe dokumentave që kërkohen nga drejtoritë, sektorët apo 
institucionet e varësisë së Bashkisë. 

-Protokollon dokumentat që hyjnë dhe dalin nga Bashkia, si dhe dokumentat ndërmjet drejtorive 
të Bashkisë. 

-Përgjigjet për rregullsinë e rregjistrimit të dokumentacionit në librat e protokollit. 

-Dorëzon dokumentet në arkiv, sipas afateve ligjore. 

 -Organizon punën për evidentimin, ruajtjen fizike, përpunimin dhe shfrytëzimin e dokumenteve 
në bazë të ligjeve në fuqi 

-Protokollon vendimet dhe urdhrat e kryetarit të bashkisë, si dhe praktikën shkresore të bashkisë 
nënshkruar nga kryetari i bashkisë apo persona të tjerë të autorizuar prej tij. 

- Fotokopjon vendime të rëndësishme të KM dhe pushtetit lokal dhe u’a shpërndan drejtorive 
përkatëse 

 -Kryen indeksimin e shkresave të ardhura. 

- Përgjigjet për rregullsinë e regjistrimit të dokumentacionit në librat e protokollit. 

 -Organizon dhe drejton punën për përpunimin e dokumenteve në fund të vitit. 
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-Ndjek përdorimin korrekt të vulës dhe përgjigjet për sigurimin e saj në bazë të ligjeve.  

-Ka përgjegjësinë e plotë, për ruajtjen, mirë administrimin dhe sigurinë e vulës së bashkisë, sipas 
kërkesave të shprehura në rregulloren përkatëse. 

- Ndjek afatet e kthimit të përgjigjeve 

-Evidenton çdo javë raportin e shkresave të ardhura, dërguara, email të protokolluar dhe jep 
raport të kthesave pa përgjigje.  

Neni 52 
Specialist për Arkivën - Arkivisti 

(i) Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Ruan dokumente të trashëguara, si dhe dokumenteve të arkivave të institucioneve shtetërore 
vendore dhe të organeve të qeverisjes vendore, të cilat veprojnë brenda njësisë administrativo-
territoriale përkatëse.  

-Sistemon në arkiv fondin sipas strukturës dhe viteve përkatëse.  

-Bën përpunimin e dosjeve dhe verifikon dosjet të cilave i’u ka mbaruar afati i ruajtjes dhe i’a 
paraqet ato komisionit përkatës për asgjësim, në përputhje me kriteret e përcaktuara në aktet 
ligjore në fuqi.  

-Harton listën e dokumentacionit me afat ruajtje të përkohshëm si dhe evidenton listën e 
dokumenteve që duhen asgjësuar. 

 -Jep informacion  arkivor të kërkuar nga strukturat e bashkisë, institucionet shtetërore dhe 
subjektet privatë (njësime me origjinalin sipas kërkesave). 

-Kontrollon cilësinë e përpilimit të dosjeve.  

 -Ndjek arkivimin dhe përpunimin e korrespondencës dhe ruajtjen e fondit arkivor. 

 -Organizon punën në arkivë për evidentimin, ruajtjen fizike, përpunimin dhe shfrytëzimin e 
dokumenteve në bazë të ligjit nr.9154, datë 06.11.2003 “Për arkivin” dhe ligjin 8457, datë 
11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret Shtetëror”. 

 -Përpunon dokumentet e regjistruara, duke i sistemuar sipas dosjeve dhe drejtorive përkatëse. 

 -Kryen indeksimin e shkresave të ardhura në arkiv dhe kontrollon cilësinë e përpilimit të 
dosjeve. 

 -Punon për gjetjen e shkresave dhe dokumenteve që kërkohen nga drejtoritë e bashkisë. 
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 -Nxjerr nga arkiva dokumentet e kërkuara nga institucionet, qytetarët e sektorët e bashkisë 
(vetëm me kërkesë zyrtare nga drejtori). 

 -Bën njehsimin e dokumenteve të ndodhura në arkiv me origjinalin, duke i sigluar ato në çdo 
faqe. 

 -Merr në dorëzim të gjithë materialin arkivor dhe bën përpunimin e tij sipas kërkesave ligjore. 

 -Përpunon dokumentet e vitit të kaluar. 

 -Sistemon në arkiv fondin sipas strukturës dhe viteve përkatëse. 

 -Sistemon dokumentet e tenderit, të cilat dorëzohen në arkiv me përfundimin e praktikave të 
tyre, jo më vonë së pesë ditë pas nënshkrimit të kontratës mes  palëve, duke i marrë me inventar, 
një për një, me përgjegjësi, të cilat nxirren nga arkivi konform kërkesës së ligjit e rregullores së 
arkivit. 

 -Bën përpunimin e dosjeve dhe verifikon dosjet që iu ka mbaruar afati i ruajtjes, të cilat ia 
paraqet komisionit përkatës për asgjësim. 

 -Punon për sigurimin e kushteve teknike në arkivin e bashkisë. 

 -Në bashkëpunim me arkivin e shtetit bën restaurimin e dokumenteve të dëmtuara gjatë viteve 
dhe realizon dorëzimin e dokumenteve sipas afateve dhe kërkesave ligjore. 

 -Në mungesë të specialistit të protokollit ka përgjegjësinë e plotë, për ruajtjen, mirë 
administrimin dhe sigurinë e vulës së bashkisë, kërkesa të shprehura në rregullore. 

 -Kryen edhe detyra të tjera të ngarkuara nga përgjegjësi direkt. 

Neni 53 
Punonjës recepsioni 

(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 

 -Është punonjësi i parë që hap godinën e bashkisë dhe bën një kontroll të përgjithshëm të 
ambienteve të punës, korridoreve, zyrave, holleve, etj,. dhe për çdo parregullsi që vëren njofton 
përgjegjësin përkatës. 

 -Administron librin e adresave të punonjësve që largohen nga godina brenda orarit të punës për 
arsye të ndryshme, duke verifikuar, adresën e shënuar, orën e largimit si dhe orën në të cilën 
nëpunësi kthehet. Për orën e kthimit dhe konfirmimin e adresës, recepsionisti hedh nënshkrimin 
përkatës. 

 -Mban dhe plotëson regjistrin e qytetarëve që paraqiten në bashki për kërkesa dhe ankesa të 
ndryshme, duke e plotësuar regjistrin sipas modelit te miratuar nga Kryetari i Bashkisë. 
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 -Mban regjistrin e numrit të telefonave të brendshëm, atyre fiks dhe celularëve për punonjësit, 
duke qëne i gatshëm për komunikim me ata për çdo rast. 

 -Orienton qytetarët për adresat e zyrave apo zyrtarëve që kërkojnë për takim për problematikat 
që kanë, duke organizuar edhe shoqërimin e tyre drejt zyrave dhe zyrtarëve përkatës. 

 -Nuk lejon të futen në ambiente të bashkisë persona me papërgjegjshmëri, me armë apo mjete të 
ndaluara përdorimi dhune, që shkelin rregullat, prishin qetësinë e zyrave apo që nuk shënojnë të 
dhënat e kërkuara në regjistrin përkatës dhe për çdo rast të tillë sinjalizon menjëherë policinë 
bashkiake dhe drejtorinë nga varet. 

 -Kryen dhe detyra te tjera që i ngarkohen nga titullari apo përgjegjësi apo drejtori i drejtpërdrejtë 
në përputhshmëri me mundësitë dhe natyrën e punës së tij. 

Neni 54 
Koordinatori i informimit 

(i)Misioni 

Është nëpunës civil në Bashkinë Skrapar ku përmes rolit të tij synon zbatimin e ligjit për 
informim mes palëve të interesuara dhe bashkisë dhe bashkërendon përpjekjet për të siguruar  
dhe garantuar të drejtën e informimit. 

 
(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

Koordinatori për të drejtën e informimit ushtron kompetencat e mëposhtme: 

-Mundëson çdo kërkuesi të drejtën për t’u njohur me informacionin publik, sipas ligjit, duke u 
konsultuar me dokumentin origjinal ose duke marrë një kopje të tij. 

-Krijon, mban, publikon dhe përditëson regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve Brenda afatit të 
parashikuar të  ligjit. 

-Bashkërendon punën për plotësimin e kërkesave për informacione brenda afateve dhe sipas 
mënyrës së parashikuar në ligj. 

-Regjistron kërkesat për informacion dhe cakton një numër rendor për secilën prej tyre. 

-Dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në 
ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e 
kërkuar. 

-Verifikon rastet për dhënien falas të informacionit qytetarëve, sipas parashikimit të ligjit. 
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-Kryen njoftimet paraprake, si dhe komunikon me kërkuesin, sipas nevojës për trajtimin e 
kërkesës për informacion publik. 

Neni 55  
Koordinatori për Konsultin Publik 

(i)Misioni 

Koordinatori për konsultin  publik është përgjegjës për administrimin e çdo çështje që lidhet me 
rritjen e komunikimit me qytetarin për të siguruar opinionin publik mbi çështje të ndryshme, si 
dhe përcjelljen nëpër strukturat e Bashkisë së Skraparit të rëndësisë që ka zëri i qytetarit për 
përmirësimin e cilësive të proçeseve administrative, komunikim i cili do të jetë në funksion të 
rritjes të cilësisë së shërbimeve dhe respektimit të të drejtave të qytetarëve, me qëllim arritjen e 
objektivave dhe përmbushjen e rezultateve të kërkuara nga kjo njësi organizative nëpërmjet 
përdorimit efiçent dhe efikas të burimeve financiare dhe njerëzore në dispozicion të tij, dhe 
përmbushjen e objektivave dhe misionit të Drejtorisë ku ky koordinator bën pjesë. 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

 -Zhvillon marrëdhënie me çdo subjekt të prekur apo të interesuar, grup personash fizik ose 
juridik, në lidhje me projekt-aktet që i nënshtrohen proçesit të konsultimit publik, dëgjesave të 
ndryshme për planet që prekin komunitetin, organizimeve masive për të rritur transparencën e 
bashkisë etj.. 
 

 -Menaxhon informacione për çdo njoftim, projekt apo veprimtari të sektorëve të Bashkisë, të 
cilat i nevojiten për t'ia ofruar grupeve të ndryshme të interesit, institucioneve të ndryshme, 
organizatave, komunitetit të biznesit që operojnë me Bashkinë e Skraparit etj.. 

 -Aprovon, ideon krijimin e materialeve të ndryshme me karakter informativ me qëllim që 
grupeve të interesit t'u jepet informacioni i duhur rreth aktiviteteve, shërbimeve, projekteve që 
ndërmerr Bashkia Skrapar . 

 -Bashkëpunon dhe koordinon veprimtari të grupeve me interesa të përbashkëta, të ngjashme apo 
edhe të ndryshme të cilët lidhen dhe organizohen në mënyra të ndryshme duke ofruar mundësitë 
më të mira për realizimin dhe afirmimin e interesave specifike të paraqitura prej tyre. 

 -Koordinon konsultime, intervista me media të interesuara për punën në sektorë të ndryshëm 
nga specialisti deri tek kryetari i Bashkisë. 

 -Ideon aktivitete dhe paraqitje të ndryshme të projekteve që prekin komunitetin etj. 
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Neni 56 
Specialist i Turizmit 

(i)Misioni 

Është nëpunës i shërbimit civil ose me status nënpunësi civil i cili ka për detyrë të drejtojë 
hartimin e politikave dhe strategjive për zhvillimin e turizmit dhe trashëgimisë kulturtore në 
qytet, në përputhje me strategjinë e përgjithshme të zhvillimit të bashkisë. 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 -Identifikon dhe siguron kontakte të vazhdueshme me të gjitha agjencitë turistike, për të 
mundësuar donacione në shërbim të turizmit. 

 -Siguron marrëdhënie partneriteti me sektorët turistikë, Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë dhe 
partnerë të tjerë, në funksion  të implementimit të projekteve në fushën e turizmit. 

 -Ndjek me përgjegjësi dhe monitoron zbatimin e të gjitha projekteve turistike me  karakter lokal 
dhe kombëtar dhe informon herë pas here Kryetarin e Bashkisë dhe Këshillin Bashkiak, për  
nivelin e zbatimit dhe problemet që atakojnë zbatimin e tij. 

 -Mundëson përfshirjen e të rinjve të qytetit në projekte sensibilizimi për propagandimin e 
nismave me interes lokal, në funksion të zhvillimit të turizmit kulturor. 

 -Punon për administrimin dhe gjallërimin e jetës kulturore dhe artistike të qytetit, në përputhje 
me politikat e bashkisë, me fokus të veçantë zhvillimin e aktiviteteve rinore. 

 -Evidenton pasuritë kulturore të qytetit, si ato arkeologjike, etnografike, figurat historike të 
qytetit etj., dhe organizon veprimtari për promovim vlerash. 

 -Mban rregjistrin e përditësuar të shërbimeve hoteliere dhe akomoduese që veprojnë në 
Bashkinë Skrapar 

-Menaxhon dhe promovon në faqen interaktive të bashkisë turizmin lokal. 

-Organizon panaire, evente dhe ceremoni promovuese të turizmit kulinar, blegtoral, bujqësor, 
folklorik, religjion etj, dhe është përgjegjës për mbarëvajtjen e tyre. 

-Harton projekte zhvilliomore, plane dhe strategji të turizmit 

-Kryen çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga Kryetari i Bashkisë. 
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Neni 57 
Punonjës për mirëmbajtjen e pikave panoramike 

(i)Misioni 

Është i punësuar me varësi të drejtëpërdrejtë nga Sektori i Burimeve Njerëzore 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Inspekton çdo ditë pikat panoramike në Bashkinë e Skraparit, përgjatë Kanioneve të Osumit si 
dhe shtëpizat e drunjta 

-Raporton dhe mban përgjegjësi për mosraportim të dëmtimeve të pësuara në pikat panoramike 

-Gjatë sezonit turistik qëndron me orar të zgjatur pranë pikave panoramike dhe kujdeset për mos 
dëmtimin e tyre 

-Është përgjegjës për tarifimin, mbledhjen dhe arkëtimin e tarifave ndaj grupeve të organizuara 
që bëjnë rafting. 

Neni 58 
Drejtoria e Ekonomisë, Financës,Tatim Taksave dhe Shërbimeve 

(i)Misioni 

Hartimi i politikave, proçedurave, programeve, rregullave dhe sistemeve për menaxhimin 
financiar, për ngritjen e një sistemi për monitorimin e menaxhimit financiar dhe të kontrollit, të 
zbatimit të buxhetit të Bashkisë, të menaxhimit të sistemit fiskal, me qëllim vlerësimin e  
planifikimit dhe menaxhimit të mjeteve, funksionimin e duhur të sistemeve të menaxhimit dhe 
kontrollit dhe garantimin e përditësimit të tyre, sa herë që ndryshojnë kushtet në përputhje me 
legjislacionin përkatës. Veprimtaria e drejtorisë së ekonomisë, financës dhe tatim taksave,  
bazohet kryesisht në ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, 
(i ndryshuar), ligji nr. 9936, datë 26.8.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën 
e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligji nr. 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 
financiare” (i ndryshuar),  ligjit nr.68/2015 “Për Financat në Vetëqeverisjen Vendore”. 

(ii) Detyrat dhe përgjegjësitë 

 -Programon, organizon dhe koordinon punën për përdorimin me efektivitet të fondeve, në 
funksion të garantimit të një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik, rritjes së profesionalizimit dhe 
të transparencës. 

 -Harton, garanton dhe dokumenton të gjitha transaksioneve financiare për Bashkinë (nivelin e 
njësisë shpenzuese të administratës së bashkisë Skrapar, lidhur me ligjshmërinë, rregullshmërinë 
dhe respektimin e parimeve të ekonomicitetit, efiçencës dhe efektivitetit. 
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 -Organizon punën për identifikimin dhe hartimin e regjistrit të riskut, kontrollin e risqeve qe 
vene ne rrezik realizimin e objektivave.  

 -Menaxhon mbajtjen e sistemit të kontabilitetit, raportimit për vendimmarrjen në funksion të 
realizimit të objektivave, veprimtarinë ekonomiko-financiare të Bashkisë në mbështetje të akteve 
ligjore dhe nënligjore dhe informon eprorët për treguesit ekonomiko-financiarë të kësaj 
veprimtarie. 

 -Programon, organizon dhe koordinon punën për ruajtjen dhe mbrojtjen e aktiveve dhe te 
dokumentacionit te njësisë kundrejt humbjeve vjedhjeve, keqpërdorimit dhe përdorimit te 
paautorizuar. 

 -Ofron këshillim profesional për problemet financiare për strukturat e Bashkisë dhe titullarët. 

 -Merr masa për njohjen, zbatimin dhe përmirësimin e legjislacionit që lidhet me drejtorinë dhe 
raporton e përgjigjet për veprimtarinë e drejtorisë përpara Kryetarit të Bashkisë. 

 -Bashkëpunon dhe bashkërendon punën me drejtorët e drejtorive të tjera në bashki, për 
problemet që kanë të bëjnë me fushën e veprimtarisë së drejtorisë, për menaxhimin e riskut, me 
strukturat përkatëse në bashki dhe institucionet e varësisë. 

 -Bashkëpunon me sektorin e burimeve njerëzore dhe në bazë të të dhënave që merr nga ky 
sektor harton listëpagesat e punonjësve. 

 -Mban kontakte me Drejtorinë e Thesarit dhe realizon kryerjen e veprimeve me të. 

 

(a) Struktura Organizative e Drejtorisë së Financës, Ekonomisë dhe Tatim Taksave 

Drejtoria e Ekonomisë, Financës dhe tatim taksave funksionon me tre  sektor e konkretisht: 

a) Sektori i Financës e Marrëdhënieve me Thesarin, (një përgjegjës dhe tre specialiste). 
b) Sektori i Tatim Taksave, (një përgjegjës dhe tre inspektorë). 
c) Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, (një përgjegjës sektori dhe 7 punonjës në varësi). 

Neni 59 
Drejtori Drejtorisë së Ekonomisë, Financës, Tatim Taksave dhe Shërbimeve. 

(i)Misioni 

Drejtori i Drejtorisë së  Ekonomisë, Financës, Tatim Taksave dhe Shërbimeve është nëpunës 
civil i cili ushtron funksionet kompetencat dhe përgjegjësitë që burojnë nga ligji nr.139/2015 
“PërVetëqeverisjenVendore” dhe legjislacionit specifik sipas fushës së veprimtarisë. 

 



 

  

Faqe 49 

 

  

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

 -Propozon politika fiskale dhe strategji për rritjen e të ardhurave. 

 -Menaxhon drejtorinë. 

 -Përcakton objektivat dhe planet. 

 -Përpilon plane në terma financiarë dhe kohorë, plane vjetore buxhetore dhe strategjike të të 
ardhurave të Bashkisë. 

 -Përpilon plane pune, organizimi dhe vendimarrjeje për drejtorinë. 

 -Siguron menaxhimin e punës së drejtorisë me qëllim përmirësimin e cilësisë së punës nga ana e 
stafit të drejtorisë. 

 -Administron dhe asiston stafin për përmirësimin e vazhdueshëm të performancës dhe për 
arritjen e rezultateve të drejtorisë. 

 -Bën vlerësim dhe analizon performancën vjetore të punës. 

 -Vlerëson rezultatet në lidhje me planifikimin, proçedurat, udhëzimet, afatet, performancën dhe 
organizon e propozon në funkision të misioneve të drejtorisë. 

 -Ndjek proçeset e menaxhimit të riskut të brëndshëm dhe gjurmën e auditit. 

 -Bën rakordime me Degën e Buxhetit e Thesarit, harton pasqyrat përkatëse dhe raporton në 
organet sipas ligjit. 

 -Harton dokumentacionin për transferime të fondeveve mbi bazën e kërkesës dhe 
dokumentacionit të paraqitur nga drejtoritë dhe të konfirmuara me Vendime të Këshillit 
Bashkiak. 

 -Bën transferimet si për fondet buxhetore dhe për të ardhurat, bazuar në legjislacionin në fuqi 
dhe në dokumentacionin e nevojshëm për dhënien e fondeve për investimet e prokuruara. 

 -Harton kërkesa për shtesë fondesh buxhetore pranë institucioneve qëndrore sipas kërkesës dhe 
argumentave të paraqitura nga drejtoritë e Bashkisë. 

-Mban regjistrin e përdorimit të fondeve buxhetore, të ardhurave për shpenzime dhe investime. 

 -Përpilon evidencën mujore dhe progresive për përdorimin e fondeve buxhetore dhe të të 
ardhurave si për shpenzime dhe investime brenda afateve të përcaktuara në udhëzimet përkatëse. 

 -Ndjek në vazhdimësi përdorimin e fondit për pagat, sigurimet shoqërore dhe shëndetsore nga 
institucionet vartëse të Bashkisë. Gjatë këtij proçesi bën ndryshimet  ose transferimet e 
nevojshme të diktuara nga faktorë të ndryshëm që i bëjnë të domosdoshme këto veprime. 
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 -Mban evidencën e gjendjes së aktivëve të qëndrueshëm. 

 -Mban evidencën e gjendjes së aktivëve qarkulluese dhe bën rakordimet me thesarin për çdo zë 
të shpenzimeve. 

Neni 60 
Sektori i Financës dhe marrëdhënieve me Thesarin. 

(i)Misioni 

Pjesëmarrës në hartimin e politikave, proçedurave, programeve, rregullave dhe sistemeve për 
menaxhimin financiar, për ngritjen e një sistemi për monitorimin e menaxhimit financiar dhe të  
kontrollit, të zbatimit të buxhetit të Bashkisë, të menaxhimit të sistemit fiskal, me qëllim 
vlerësimin e planifikimit dhe menaxhimit të mjeteve, funksionimin e duhur të sistemeve të 
menaxhimit, kontrollit dhe garantimin e përditësimit të tyre, sa herë që ndryshojnë kushtet në 
përputhje me legjislacionin përkatës. 

Neni 61 
Përgjegjësi i Sektorit së Financës dhe Marrëdhëniet me Thesarin. 

(i)Misioni 

Përgjegjësi i Sektorit të Financës është nëpunës civil në varësi të drejtpërdrejtë të Drejtorit të 
Ekonomisë, Financës, Tatim Taksave dhe Shërbimeve dhe ushtron funksionet, kompetencat dhe 
përgjegjësitë që burojnë nga ligji nr.139/2015 “Për vetëqevesjen vendore”, të ndryshuar, ligjet, 
vendimet dhe  udhëzimet përkatëse në fushën financiare si më poshtë: 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

 -Kontrollon dhe monitoron funksionimin e kontabilitetit me qëllim që të sigurohet ruajtja dhe  
administrimi i vlerave monetare e materiale si dhe kontrollon ligjshmërinë e financimeve dhe 
investimeve që realizohen nga institucioni. 

 -Jep hollësi për realizimin e buxhetit të brendshëm financiar me qëllim të mbrohen dhe  
menaxhohen si duhet fondet publike. 

 -Analizon burimet në dispozicion të bashkisë në mënyrë që objektivat e saj të realizohen me  sa 
më pak kosto, propozon masa për përmirësime të mundshme duke siguruar njëherazi efektshmëri 
të lartë. 

 -Kontribuon në ndjekjen e proçedurave të duhura financiare dhe këshillon që të respektohen 
proçedurat e përshtatshme të kontabilitetit me qëllim mbrojtjen e fondeve publike. 
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 -Nëpërmjet sigurimit të të dhënave të detajuara dhe analizave përgatit dhe përditëson në mënyrë 
periodike planin strategjik dhe buxhetin e bashkisë, me qëllim që të arrihen objektivat, duke 
përdorur burimet e miratura në Këshillin Bashkiak. 

 -Ndjek nga afër zbatimin e detyrave të stafit që ka nën varësi. 

 -Shpërndan punën mes specialisteve të sektorit. 

 -Vlerëson aftësitë dhe përformancën e përgjithshme të punonjësve që ka në varësi, duke  
diskutuar ecurinë dhe duke theksuar fushat në të cilat janë të nevojshme të bëhen përmirësime. 

 -Kryen analiza periodike, evidenton kërkesat për fonde investimesh dhe ja paraqet ato eprorit 
direkt mban regjistrin e përdorimit të fondeve buxhetore, të ardhurave për shpenzime dhe  
investime me qëllim që të arrihen qëllimet dhe objektivat e përgjithshme të sektorit dhe  
institucionit. 

 -Kryen rakordime me degën e thesarit për çeljen e fondeve publike dhe realizimin faktik të tyre 
me qëllim që të përdoren burimet finaniare në mënyrën e duhur. 

 -Harton plane dhe raporte mujore e vjetore të sektorit me qëllim që të shihet realizimi i  
objektivave dhe të merren masa për përmirësime në të ardhmen. 

 -Kontrollon zbatimin e kontratave të aplikuara për veprimtarinë e bashkisë 

 -Ndjek dhe mban përgjegjësi për zbatimin e buxhetit vjetor. 

 -Nxjerr dhe përpunon me përgjegjshmëri statistika të nevojshme për rastet që i kërkohen. 

 -Merr pjesë në komisionin e blerjeve të vogla kur kjo përcaktohet me urdhër të titullarit 

 -Ndjek limitet e blerjeve të vogla 

 -Pranon nga sektorët kërkesat për furnizim dhe bën sipas tyre dhe planet e shpërndarjes 

 -Përpilon Urdhër-Pagesa dhe kontrollon paraprakisht dokumentacionin shoqërues 

 -Mban përgjegjësi për hartimin dhe dokumentimin e ditarëve të shpenzimeve (plan, fakt, 
obligim, llogari, cash etj.) 

 -Bashkëpunon me përgjegjesat e zyrave apo sektorëve brenda institucionit për kërkesat që këta  
të fundit kanë për fonde buxhetore me qëllim marrjen e masave për planifikimin në buxhetin   
vjetor. 

-Bën regjistrimin kronologjik të hyrjeve e daljeve të magazinës dhe kontabilizimin e tyre. 

 -Kryen detyra të tjera që i ngarkohen me urdhër të Kryetarit. 



 

  

Faqe 52 

 

  

Neni 62  
Specialisti sektorit të Financës dhe marrëdhënieve me thesarin 

(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 

 -Ndjek realizimin e shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe investime. 

 - Mban librin e pagave të punonjësve 

 -Përgatit listëpagesat e pagave dhe sigurimeve shoqërore të punonjësve duke respektuar 
legjislacion përkatës dhe vendimarrjen e këshillit bashkiak Skrapar për strukturën, nivelin e 
pagave dhe listëprezencën e paraqitur nga Drejtoria e Shërbimeve Ligjore, Prokurorimeve dhe 
Burimve Njerëzore. 

 -Ndjek përdorimin e fondit për pagat, sigurime shoqërore dhe shëndetësore për punonjësit e 
bashkisë dhe institucioneve vartëse të bashkisë, si dhe bën ndryshime të nevojshme të diktuara 
nga faktorë të ndryshëm që i bëjnë domosdoshmëri këto veprime. 

 -Përpilon në çdo fund muaji listën e punonjësve për kontributin e sigurimit shoqëror dhe bën 
rakordim muajor për shumë e derdhur. 

 -Ruan dhe mirëmban listëpagesat listëpagesat dhe librat e pagave të punonjësve të administratës 
dhe institucioneve në varësi. 

 -Bashkëpunon me sektorin e Shërbimit Social dhe Ndihmës Ekonomike duke respektuar 
vendimarrjet e këshillit bashkiak dhe organizon punën për shpërndarje të ndihmës ekonomike 
dhe pagesave të paaftësisë.  

 -Përpilon vërtetime të ndryshme për punonjësit apo ish-punonjës të bashkisë për çdo kërkesë të 
ardhur në OneStopShop të tyre për pagat që ata kanë marrë apo marrin.  

 -Bën veprimet lidhur me arkëtimet që kryhen në arkën e Bashkisë si dhe derdhjen e tyre në 
bankë, kryhen dhe veprimet lidhur me pagesat. 

 -Bën rakordim me Policinë Bashiake për gjobat e prera dhe arkëtimin e tyre. 

 -Bën regjistrimin kronologjik të veprimeve ditore në ditarin e arkës si dhe regjistrimin e pagave 
të punonjësve në librat personal.  

 -Merr pjesë në komisionin e blerjeve të vogla kur kjo përcaktohet me urdhër të titullarit 

 -Administron përdorimin e fondit të veçantë dhe shpenzimet e tjera. 

 -Raporton tek eprori direkt për zbatimin e detyrave. 

-Kryen detyra të tjera të ngarkuara nga Drejtori i Drejtorisë dhe Kryetari. 
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Neni 63 
Llogaritar - Arkëtar 

(i)Misioni 
Arketari është punonjës në varësi të Përgjegjësit të Sektorit të Financës dhe Buxhetit në  
Drejtorinë e Ekonomisë,Financës dhe Tatim Taksave. 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

 -Pret mandate-arkëtime dhe derdhjen e lekëve në arkë mbi bazën e një dokumenti justifikues. 

 -Kryen pagesa vetëm për derdhjet në bankë. 

 -Regjistron çdo ditë veprimet në librin e arkës dhe derdhjet pranë bankës. 

 -Dorëzon çdo javë dokumentacionin e të ardhurave tek inspektori i kontabilitetit tatimor. 

 -Si rregull, gjendja e arkës derdhet çdo ditë në bankë, me përjashtim të rasteve kur shumat e  
arkëtuara brenda ditës janë relativisht të vogla. 

 -Mban me përgjegjësi librin e arkës në dy kopje. 

 -Dorëzon në Sektorin e financës dhe marrëdhënieve me buxhetin çdo ditë dokumentacionin e 
hyrje-daljeve. 

 -Bën tërheqjen e pullave të gjendjes civile nga financa dhe shpërndarjen e tyre  punonjësve të 
gjendjes civile.  

 -Përgjigjet para eprorit direkt për problemet e arkës. 

Neni 64 
Magazinieri 

(i)Misioni 
Magazinieri është punonjës administrativ në varësi të Përgjegjesit të Sektorit të Financës dhe  
Marrëdhënieve me Buxhetin në Drejtorinë e Ekonomisë, Financës dhe Tatim Taksave. 

(ii) Detyrat dhe përgjegjësitë 

 -Përgjigjet për bazën materiale që ka në ngarkim. 

 -Kryen çdo ditë veprimet e hyrje-daljeve sipas urdhrave, kontratave dhe planeve të miratuar të 
shpërndarjes. 

 -Mban në çdo kohë librin e magazinës dhe regjistron me kartela lëvizjet ditore. 
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 -Përpilon çdo15-ditor pasqyrat  përmbledhëse të hyrje-daljeve dhe i dorëzon pranë Inspektorit të 
Kontabilitetit. 

 -Çdo fillim muaji rakordon me specialistin e kontabilitetit kartelat 2-fishe, duke shkëmbyer 
firmën në kartela. 

 -Përgjigjet materialisht për diferencat që mund të rezultojnë në magazinë gjatë kontrolleve të 
kryera. 

 -Kryen veprimet e hyrje-daljeve sipas planit të furnizimit dhe shpërndarjes së ushqimeve për 
kopsht-çerdhen, sipas kërkesës së drejtuesve të  kopsht-çerdhes, në varësi të kontigjentëve që 
ndodhen në ditën përkatëse. 

 -Kryen veprime të hyrje-daljeve sipas planit të furnizimit dhe shpërndarjes së mallrave apo 
produkteve të magazinës, sipas kërkesës së drejtuesve të  instiucioneve, në varësi të 
kontigjentëve që ndodhen në ditën përkatëse. 

 -Rregjistron me kartela lëvizjet ditore. 

 -Përpilon çdo15-ditor pasqyrat përmbledhëse të hyrje-daljeve dhe i dorëzon pranë inspektorit të 
kontabilitetit në Drejtorinë e Ekonomisë, Financave dhe Tatim Taksave. 

 -Regjistron mallrat industrialë që hyjnë në administratën e bashkisë dhe përmes një plani 
shpërndarjeje, i bën shpërndarjen e tyre tek punonjësit e administratës. 

 -Përgjigjet para eprorit direkt për punën dhe problemet e magazinës. 

Neni 65  
Inspektor i menaxhimit të aseteve 

(i)Misioni 

Inspektori i menaxhimit të Aseteve është nëpunës civil në varësi të drejtpërdrejtë të Përgjëgjësit 
të Sektorit të Financës dhe Buxhetit. 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

 -Mban dhe menaxhon listën e inventarizimit të aseteve të bashkisë Skrapar. 

 -Përditëson në vazhdimësi listën e inventarit pas regjistrimit, sa herë që merren prona të reja, 
jepen ose shiten, ose shfaqen interesa të palëve të treta siç është dhënia me qera apo hipotekimi. 

 -Dorëzon dokumentacionin e pronësisë në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të  
Paluajtshme sot Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe ndjekjen e proçesit të regjistrimit të tyre. 
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 -Ndjek dhe zbaton proçedurat e transferimit dhe të regjistrimit përfundimtar të pronave të 
paluajtshme shtetërore dhe publike në Bashkinë Skrapar duke zbatuar aktet ligjore ose ato 
nënligjore për pronat. 

 -Ndjek proçedurat për dhënien me qera të tokës bujqësore, pyjeve, kullotave, livadheve, tokave 
pyjore e brigjeve të lumenjve që me ligj janë në pronësi apo përdorim të Bashkisë. 

 -Merr pjesë në përgatitjen e projekt-vendimeve që kanë të bëjnë me administrimin e pronës 

 -Ndjek proçesin e shpronësimeve. 

 -Merret me menaxhimin dhe monitorimin e të gjitha dhënieve me qera të pasurive  në pronësi të 
Bashkisë. 

 -Bashkëpunon me drejtuesit e  ndërmarrjeve dhe institucioneve të varësisë për problemet në 
kuadër të administrimit të pronës. 

 -Ndjek detyrat e dhëna nga eprori dhe e informon për problemet e ndryshme që dalin. 

Neni 66 
Sektori i të Ardhurave dhe Tatim–Taksave 

(i) Misioni 

Sektori i të ardhurave dhe Tatim Taksave vepron në zbatim të ligjit nr.9632 datë 30.10.2006 “Për 
sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar), ligjit nr.9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat 
tatimore në Republikën e Shqipërisë” me ndryshimet përkatës si dhe çdo ligj që ka të bëjë me të 
ardhurat. Ai administron taksat dhe tarifat, detyrimet tatimore dhe pagesat vendore, vlerëson, 
mbledh, kontrollon dhe arkëton detyrimet tatimore dhe ato jotatimore. 

 

 

 

Neni 67  
Përgjegjësi Sektorit të të Ardhurave 

(i) Misioni 

Harton dhe zbaton politika, programe dhe strategji zbatuese mbi rregjistrimin apo riregjistrimin e 
tatimpaguesve fizikë dhe juridik, vendas dhe të huaj të cilët ushtrojnë aktivitet nën juridiksionin 
e Bashkisë Skrapar, propozon ndryshime dhe siguron njoftimin e detyrimit për çdo subjekt si dhe 
siguron mbledhjen e detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore për subjektet që i nënshtrohen 
këtyre detyrimeve me ligj.  
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(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

 -Është përgjegjës për organizimin dhe drejtimin e punës në sektorin përkatës. 

 -Është anëtar i Strukturës Vendore të Apelimit Tatimor në Bashkinë Skrapar dhe zbaton 
rregulloren e kësaj strukture 

 -Është përgjegjës për përgatitjen e parashikimeve mbi të ardhurat vjetore nga taksat dhe  tarifat 
vendore, të cilin e çon për miratim tek Drejtori i Ekonomisë, Financave, Tatim Taksave dhe 
Shërbimeve. 

 -Është përgjegjës për përgatitjen e planit të të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për çdo 
njësi administrative 

 -Propozon tek Drejtori i Ekonomisë, Financave, Tatim Taksave dhe Shërbimeve masa për 
mosrealizimin e të ardhurave që mund të jenë strategjike apo edhe individuale për vartës të 
drejtëpërdrejtë të sektorit që ai drejton. 

 -Propozon dhe paraqet tek Drejtori i Ekonomisë, Financave, Tatim Taksave dhe Shërbimeve 
projekt-urdhëra apo projekt-vendime në fushën e të ardhurave. 

 -Është përgjegjës për krijimin e rregjistrit për evidentimin dhe licensimin e të gjitha subjekteve 
tregtare që ushtrojnë aktivitetin e tyre në Bashkinë Skrapar. 

 -Kryen raporte muajore, 3, 6 apo 12 muajore apo edhe analiza mbi ecurinë e punës në sektor si 
dhe për realizimin e të ardhurave për çdo taksë apo tarifë në çdo njësi administrative apo 
përmbledhëse në tërësi për bashkinë. 

 -Evidenton dhe mban përgjegjësi për subjektet debitore si dhe ndërmerr hapa për mbledhjen e të 
ardhurave nga këto subjekte  

 -Raporton mbi baza mujore përpara Drejtorit për realizimin e të ardhurave për çdo taksë ose 
tarifë vendore dhe është përgjegjës për mos realizimin e tyre. 

 -Kontrollon mënyrën e llogaritjes së detyrimeve përkatëse për çdo subjekt tregetar në Regjistrin 
Vendor. 

 -Është përgjegjës për kryerjen e akt-rakordimeve me strukturat përkatëse të Bashkisë dhe  
agjentëve tatimor, të cilat i paraqit më pas për miratim pranë Drejtorit së Ekonomisë, Financave 
Tatim Taksave dhe Shërbimeve. 

 -Bashkëpunon me përgjegjësat e sektorëve të tjerë të drejtorisë duke shkëmbyer informacion 
ndërmjet tyre. 
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 -Kujdeset për mënyrën e mbajtjes së dokumentacionit në lidhje me çdo subjekt që shlyen 
detyrimet, duke kontrolluar plotësimin e dosjes për çdo subjekt me dokumentacion të rregullt 
konform Vendimeve të Këshillit Bashkiak dhe akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi. 

 -Është përgjegjës për mënyrën e llogaritjes së detyrimeve për taksat dhe mban përgjegjësi në 
rast se konstatohen gabime apo shkelje. 

 -Raporton mbi numrin e subjekteve debitore dhe përgatit akt-detyrimet përkatëse. 

 -Përpunon informacionin në lidhje me subjektet dhe u’a jep për ndjekje, inspektorëve. 

 -Është përgjegjës për llogaritjen dhe printimin e akt-detyrimeve. 

 -Jep informacion ditore pranë Drejtorit lidhur me pagesat e detyrimeve nga subjektet dhe  
numrin e debitorëve. 

 -Ndjek hartimin e projekt buxhetit në tërësinë e elementëve të tij. 

 -Kontrollon me saktësi të gjitha arkëtimet që rrjedhin nga taksat dhe nga tarifat të cilat derdhen 
nga subjektet. 

 -Kryen kontabilizimin ditor të urdhërpagesave (pasi ka marrë postën e thesarit) në ditarin e  
bankës. 

 -Kryen plotësimet e dokumentave të bankës për arkëtimet në lidhje me pagesat duke i kryqëzuar 
ato me dokumentat përkatëse. 

 -Përpilon urdhër-pagesën, urdhër-xhirimin, pasi ka kontrolluar më parë dokumentacionin 
shoqërues. 

 -Në rastet kur nevojitet kryen dhe verifikime në terren. 

 -Ndjek duke respektuar afatet çdo korrespodencë me organe eprore, vartëse, institucione, 
individë, biznese, shoqata etj, që kryejnë veprimtari tregtare apo kërkojnë informacione që 
kërkohen nga ky sektor. 

 -Bën vlerësimin e punonjësve të varësisë sektoriale dhe propozon tek drejtori elementë të nxitjes 
së performancës në punë.  

 -Është përgjegjës për kthimet në afat të përgjigjeve për kërkesat e shërbimeve OneStopShop që i 
adresohen sektorit. 

 -Zbaton detyra të tjera të ngarkuara nga Drejtori apo Kryetari i Bashkisë 
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Neni 68 
Inspektor i kontrollit dhe administrimit të tregut 

(i) Misioni 

Punonjësi i Administrimit të Tregut është përgjegjës për organizimin dhe drejtimin e punës dhe 
varet nga drejtori. 

(ii) Detyrat dhe përgjegjësitë 

 -Harton kontratat me individët apo subjektet tregtare sipas një kontrate tip të miratuar nga 
Drejtoria e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore. 

 -Mbledh tarifën e përcaktuar në paketën fiskale për çdo tregtar si dhe për çdo parkim automjeti 

 -Pajis me biletë pas çdo pagese tarife çdo tregëtar apo drejtues të mjetit të parkuar në hapësirën e 
deikuar. 

 -Vendos masa ndëshkimi në prani të Policisë Bashkiake në raste të refuzimit të pagesës së 
tarifave dhe mos lirimit të hapësirës së zënë nga çdo tregtar apo drejtues i mjetit të parkuar në 
hapësira të lejuara për parkim nga ana e bashkisë.  

-Respekton etikën dhe disiplinën në punë dhe gjatë punës gjithnjë mban mjetin e identifikimit të 
punës që kryen. 

 -Raporton mbi punën e kryer mbi bazë javore, mujore, vjetore dhe dërgon informacionin e 
kërkuar nga përgjegjësi i sektorit të të ardhurave në lidhje me ecurinë e mbledhjes së detyrimeve 
si dhe për funksionimin normal të tregut. 

 -Evidenton dhe informon përgjegjësin e sektorit për çdo rast të zënies së hapësirave publike nga 
çdo individ apo tregtar që ushtron veprimtari ekonomike 

 -Propozon tek përgjegjësi i sektorit të të ardhurave zgjidhjen e kontratave nëpërmjet njoftimeve 
në rastet e konstatimit të shkeljeve të përcaktuara në funksionimin e tregut (kampatat) dhe në 
kontratën tip të lidhur me tatimpaguesin përkatës. 

 -Siguron funksionimin e tregut sipas orareve të përcaktuara. 

-Rakordon arkëtimet e detyrimeve me inspektorin e kontabilitetit dhe sektorin e të ardhurave dhe 
arkëtaren. 

 -Bashkëpunon me Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike dhe Policinë Bashkiake për funksionimin 
e qarkullimit, pastërtinë dhe ruajtjen e qetësisë në ambientet e tregut. 

 -Zbaton detyra të tjera të ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit. 
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 -Kontrollon zbatimin e detyrimeve nga tregtaret sipas kontratave të lidhura dhe mban 
përgjegjësi për realizimin e të ardhurave. 

Neni 69  
Inspektori i Tatim–Taksave 

(i) Misioni 

Inspektori për Tatim-Taksat është përgjegjës sipas njësisë që ka në administrim (të vendosur më 
parë nga ana e përgjegjësit), për evidentimin e të gjitha bizneseve, familjeve dhe banesave 
familjare që janë nën juridiksionin territorial të Bashkisë apo zonës që ai adminstron. 

(ii) Detyrat dhe përgjegjësitë 

 -Harton rregjistrin e banesave sipas një formati të miratuar duke evidentuar llojin e biznesit, 
familjarin dhe të dhënat e tij, sipërfaqen e banesës, vitin e ndërtimit, nr.e pronës, lagjen, etj. 

 -Evidenton dhe rregjistron subjektet apo individë që kryejnë aktivitet tregtar në fushën e 
bujqësisë dhe blegtorisë, shërbimeve apo prodhimit. 

 -Raporton tek sektori i të ardhurave çdo subjekt që kryen aktivitet tregtar informal në juridiksion 
territorial të njësisë administrative ku operon. 

-Në fund të çdo dite inspektori është i detyruar të kryejë arkëtimin në bankë ose arkën e bashkisë, 
sipas mandateve të arkëtimit. 

-Është përgjegjës për kontrollin në territorin e zonës së caktuar, duke evindentuar, kontrolluar 
dhe hartuar informacion periodik me shkrim pranë përgjegjësit të sektorit. 

 -Ndjek dhe është përgjegjës për realizimin e të ardhurave buxhetore të planifikuara. 

 -Çdo muaj, merr listen e subjekteve me detyrimet e ngarkuara nga sektori i pranimit, kontakton 
në terren subjektet, organizon punën për arkëtimin brenda afatit ligjor. 

 -Ndjek rastet kur ka aktivitet ekonomik informal, informon sektorin, drejtorinë dhe drejtorinë 
tatimor qendrore dhe  bashkëpunon për rregjistrimin e tyre. 

 -Evidenton dhe kontrollon dokumentacionin që disponojnë tatimpaguesit dhe nëse konstaton 
parregullsi zbaton procedurat tatimore duke llogaritur detyrimet dhe penalitetet përkatëse. 

 -Dorëzon kontrollet e kryera, procesverbalet apo masat administrative që ka marr dhe informon 
periodikisht me shkrim përgjegjësin e sektorit të të ardhurave. 

-Dorëzon dhe Rakordon evidencën përmbledhëse të detyrimeve, të ardhurave të realizuara si dhe 
listën përkatëse të personave që kanë kryer pagesa me Sektorin e të Ardhurave. 
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-Është përgjegjës për kontabilizimin korrekt dhe periodik të detyrimeve tatimore. 

-Harton ditaret e pagesave për çdo subjekt dhe rakordon me specialisten e Financës dhe Buxhetit 
në Bashki  

-Përpilon dhe paraqet në fund të çdo muaji tek inspektori i mbledhjes dhe kontrollit listën 
emërore të subjekteve që nuk kanë arkëtuar detyrimet në afat. Një kopje i’a dërgon përgjegjësit 
të sektorit të të ardhurave. 

 -Rakordon dhe ndjek me Degën e Thesarit, arkëtimet nga agjentët tatimor (DRT, DRSHTRR, 
etj.) 

 -Përgatit materiale grafike, analitike të treguesve në të gjitha format statistikore të cilat kërkohen 
nga përgjegjësi i sektorit. 

 -Jep informacion ditor, muajor, dhe vjetor sipas kërkesës së përgjegjësit të sektorit të të 
ardhurave.  

 -Përpilon dhe paraqet çdo fund muaj tek përgjegjësi i sektorit listën totale të debitorëve si dhe të 
ardhurat e realizuara gjatë muajit. Një kopje i’a dërgon inspektorit të borxhit për veprime të 
mëtejshme. 

 -Bashkëpunon me Policinë Bashkiake për arkëtimin e detyrimeve të papaguara në afatin e 
përcaktuar. 

 -Bllokon aktivitete të paregjistruara, duke zbatuar sanksionet ligjore dhe mban përgjegjësi 
administrative për raportime jokorrekte e në kohë për subjektet, fshehjen e të dhënave, ruajtjen e 
të dhënave, shpërndarjen në kohë të fletë-njoftimeve dhe mirëmbajtjen e dokumentacionit për 
subjektet. 

 -Raporton pranë përgjegjësit, mbi baza ditore, javore, mujore apo vjetore mbi ndryshimet në të 
dhenat e subjekteve, mbi realizimin e të ardhurave, subjektet e reja, subjektet debitorë,subjektet e 
mbyllur, pezulluar, etj,. 

 -Ndjek në terren dhe kontrollon periodikisht subjektet për vendodhjen e tyre apo që kanë 
ndryshime përsa i përket përditësimit së të dhënave të tyre. 

-Bashkëpunon me çdo sektor  dhe është përgjegjës për sigurimin e të dhënave statistikore. 

 -Ndërvepron dhe shkëmben informacion me strukturat e tjera të bashkisë. 

 -Respekton etikën dhe disiplinën në punë. 

 -Zbaton detyrat që i ngarkohen nga Drejtori i Ekonomisë, Financës dhe Tatim Taksave si dhe 
Përgjegjësi i sektorit të të ardhurave. 
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Neni 70 
Inspektori i të ardhurave 

(i) Misioni 

Inspektori i të ardhurave është nëpunës civil në varësi të drejtpërdrejtë të Përgjegjësit të Sektorit 
të Tatim-Taksave. Ka si detyrë evidentimin dhe rregjistrimin e subjekteve që ushtrojnë aktivitet 
në juridiksionin e Bashkisë,mbledhjen e detyrimit tatimor, kontrollin e subjekteve në terren dhe 
marrjen e masave ligjore për rregjistrimin e tyre, organizon punën në bashkëpunim me sektorët e 
tjerë për arkëtimin dhe shtimin e tëardhurave si dhe ndihmon sektorët e tjerë në arkëtimin e 
detyrimeve të subjekteve debitore. 

 (ii) Detyrat dhe përgjegjësitë 

 -Evidenton pronat e taksueshme që shfrytëzohen nga familjarë si dhe kërkon, mbledh apo 
grumbullon çdo dokument apo të dhënë që vërteton faktikisht sipërfaqen e taksueshme të 
shfrytëzuar.  

 -Evidenton dhe vlerëson këto prona sipas kategorive përkatëse të taksimit. 

 -Llogarit dhe është përgjegjës për detyrimet tatimore dhe përgatit akt-detyrimet dhe njoftim-
vlerësimet për tatimpaguesit 

 -Kontakton tatimpaguesin dhe jep sqarime mbi detyrat, legjislacionin dhe proçedurat 

 -Evidenton sipas llojit të biznesit, detyrimet, afatet e pagesave dhe ia dërgon inspektorit të 
mbledhjes.  

 -Njofton përgjegjësin e sektorit mbi numrin në total të subjekteve dhe shumën e taksueshme për 
çdo subjekt. 

 -Identifikon dhe llogarit taksën dhe tarifën familjare dhe rakordon me sektorët e tjerë dhe me 
institucionet e tjera fizikisht apo në forma shkresore për bazën e tatueshme  

 -Merr informacion nga strukturat përkatëse për ata taksapagues familjarë që përfitojnë lehtësira 
ose përjashtime nga taksat dhe tarifat vendore dhe bën veprimet përkatëse. 

 -Lëshon fatura arkëtimi për taksat dhe tarifat. 

-Rakordon informacion me Drejtorinë e Ekonomisë, Financës dhe Tatim –Taksave si dhe Degën 
e Thesarit për çdo arkëtim detyrimi bashkiak. 

-Rakordon me agjentin tatimor, inspektorët e tregut, etj, për taksat dhe tarifat vendore.  

 -Përgatit dhe plotëson vërtetimet për taksapaguesit që kanë shlyer likujdim të detyrimit, 
nënshkruan dhe ja paraqet për miratim përgjegjësit të sektorit të të ardhurave.  
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 -Përgjegjës për hartimin, përmirësimin në vazhdimësi të “Kadastrës Fiskale”, merr informacion 
nga institucionet e parashikuara me ligj, kryen verifikimet në terren dhe plotëson sipas formatit 
të miratuar kadastrën fiskale duke evidentuar kryefamiljarin me të dhënat e tij, sipërfaqen e 
banesës, vitin e ndërtimit, numrin e pronës, lagjen etj. 

 -Merr në dorëzim dokumentacionin e subjekteve që paraqiten për regjistrim dhe riregjistrim të 
aktivitetit. 

 -Është përgjegjës për llogaritjen e detyrimit për taksat dhe tarifat dhe mban përgjegjësi për çdo 
rast të konstatimeve të gabimeve apo shkeljeve. 

 -Është përgjegjës dhe administron, përditëson dhe rakordon periodikisht rregjistrin e 
tatimpaguesve. 

 -Përpunon informacionin e ardhur nga inspektori i kontrollit, inspektorët e njësive 
administrative apo rasteve të ankesave të banorëve për ushtrim të aktivitetit për çdo subjekttë 
evidentuar dhe rregjistruar në terren dhe organizon punën për llogaritjen dhe kontabilizimin e 
detyrimeve tatimore mbi bazen e këtij informacioni. 

 -Jep informacionin bazë dhe merr pjesë në përgatitjen e parashikimeve mbi të ardhurat vjetore 
nga taksat vendore, për sa ato kanë të bëjnë me subjektet që ai administron. 

 -Përgatit informacion javor për të gjitha subjektet e reja që përditësojnë të dhënat apo kanë 
ndryshime në të dhënat fillestare të rregjistrimit. 

-Ndjek detyrimet e pashlyera të subjekteve bën rakordimin dhe i’a paraqit përgjegjësit të sektorit 
çdo javë. 

-Kryen vlerësim tatimore nga zyra kur subjektet që nuk paraqiten për regjistrim apo riregjistrim 
pa shkak ligjor apo kur ka informacion nga palë të treta. 

-Pajis me librezë për pagesën e taksave dhe tarifave vendore çdo biznes dhe familje. 

-Administron dokumentacionin objekt të punës së tij dhe është përgjegjës për ruajtjen e tyre. 

 -Respekton etikën dhe disiplinën në punë. 

-Zbaton detyra të tjera të përkohshme të ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit. 
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Neni 71 
Inspektor i tatim taksave në Njësitë Administrative 

(i)Misioni 

Është punonjës civil dhe varet nga Administratori i Njësisë Administrative dhe nga përgjegjësi i 
të ardhurave në bashki. Inspektori i tatim taksave në njësitë vendore në fushën e zbatimit të 
sistemit tatimor vepron lidhur me     subjektet e biznesit të vogël dhe fermerëve 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

 -Është përgjegjës për administrimin e taksave vendore, planifikon, vlerëson dhe administron 
mbledhjen e të ardhuraveshlyrjen e detyrimeve nga taksapaguesit në njësinë administrative 

 -Bën rregjistrimin, ndryshimin dhe çrregjistrimin e subjekteve me aktivitet ekonomik privat në 
fushën e tregëtisë, shërbimeve,prodhimit etj.  

 -Është përgjegjës për vendosjen e detyrimit tatimor dhe merr masa për arkëtimin e tij.  

 -Ndjek rastet kur ka aktivitet ekonomik informal, informon sektorin e të ardhurave në bashki 
dhe në bashkëpunim me të merr masa për rregjistrimin e tyre. 

 -Evidenton dhe rregjistron subjektet me aktivitet në fushën e bujqësisë dhe blegtorisë. Në 
bashkëpunim me specialistët e tjerë të njësise harton rregjistrin e tokës bujqësore, numrin e 
blegtorisë për çdo fermer e për çdo fshat, të dhëna për caktimin e bazës  së tatueshme sipas 
taksave e tarifave vendore.   

 -Merr masa për arkëtimin e detyrimeve në afat dhe raporton çdo ditë mbi arkëtimin e detyrimeve 
në Sektorin e të ardhurave në bashki. 

 -Inspektori i tatim taksave në Njësitë Administrative përgjigjet për rregjistrimin, vlerësimin e 
detyrimit tatimor dhe mbledhjen vullnetare të tyre. Për marrjen e masave të mbledhjes me forcë 
të detyrimeve përgatit procedurën dhe i’a dërgon sektorit të të ardhurave në bashki. Me miratim 
dhe në bashkëpunim me inspektorët e bashkisë dhe policinë bashkiake merr masa për zbatimin e 
tyre.  

 -Identifikon dhe raporton mbi subjektet e biznesit të mesëm dhe të madh që ushtrojnë aktivitet 
ekonomik juridiksionin e njësisë. 

 -Është përgjegjës dhe mban përgjegjësi për mosrealizimin e të ardhurave  në njësinë përkatëse 
administrative. 
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Neni 72 

Sektori i Ndihmës Ekonomike dhe PAK 

(i)Misioni 

Sektori i ndihmës ekonomike dhe PAK në Bashkinë Skrapar ka si mision monitorimin dhe dhe 
ardhjen në ndihmë të familjeve në pamundësi në juridiksionin e Bashkisë 

Neni 73  
Përgjegjës i sektorit të ndihmës ekonomike dhe PAK 

(i)Misioni 

Përgjegjësi i Sektorit të Shërbimit Social është nëpunës civil dhe ushtron funksionet, 
kompetencat dhe përgjegjësitë që burojnë nga ligji nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, 
dhe legjislacionit specifik të fushës së veprimtarisë. 

(ii) Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Organizon dhe administron punën në sektor dhe informon mbi situatën social-ekonomike për 
target grupet në nevojë, bashkërendon punën me OJF-të. 

-Merr masa organizative për plotësimin e detyrave të punonjësve në veçanti dhe si sektor brenda 
planifikimit të detyrave organizon sistemimin e informacionit dhe të statistikave për  
veprimtarinë e sektorit. 

-Përgatit projekt-vendimin e dërgimit në institucionet rezidenciale të shërbimit social personave 
të cilët paraqesin kërkesën pranë këtij seksioni. 

-Evidenton problemet që dalin nga veprimtaria e përditëshme dhe i propozon titullarit dhe 
drejtorit rrugë zgjidhje të ndryshme. 

-Realizon drejtimin, organizimin dhe koordinimin e punës për përmbushjen e misionit dhe 
gjithë detyrave ligjore të sektorit të ndihmës ekonomike. 
 
-Është përgjegjës për mbarëvajtjen e punës dhe projekteve të ndryshme sociale. 
 
-Monitoron evidentimin e grupeve në nevojë brenda territorit të bashkisë dhe njësive 
administrative nën varësi dhe krijon, brenda kuadrit ligjor, kushtet e favorshme për t’iu 
ofruar ndihmën e nevojshme ekonomike dhe shërbimin e duhur social familjeve në nevojë 
dhe personave me aftësi të kufizuar. 
 
-Mbikqyr çdo fund muaji projektvendimin përkatës për përfituesit e ndihmës ekonomike 
dhe pagesat e paaftësisë me listat bashkangjitur, të cilat përgatiten në katër kopje dhe 
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dërgohen në Këshillin Bashkiak për miratim dhe ndjek të gjithë relacionet që miratohen 
prej tij në lidhje me ndihmën dhe shërbimin social. 
 
-Harton programe veprimi afatmesëm dhe afatgjatë, në zbatim të strategjive kombëtare dhe 
vendore, për zbutjen e varfërisë, integrimin e pakicave, implementimin e projekteve 
publike etj. 
 
-Bashkëpunon me sektorin e financës dhe marrëdhënieve me buxhetin për hartimin e 
dokumentacionit për dhënien e ndihmës ekonomike dhe pagesat e paaftësisë.  
 
-Mundëson një partneritet të sigurtë dhe serioz, për të gjitha shoqatat dhe institucionet 
humanitare që  nëpërmjet bashkëpunimit me projekte të përbashkëta, të ndihmojë në uljen e 
varfërisë në familje dhe individë në nevojë. 
-Identifikon burime materiale dhe njerëzore në komunitet për të gjetur mënyra 
bashkëpunimi për t’iu ardhur në ndihmë grupeve në nevojë të qytetit.  
 
-Përgjigjet për përdorimin e fondeve të kushtëzuara të buxhetit të shtetit dhe zbatimin e 
standardeve kombëtare të shërbimeve shoqërore, planifikon nevojat e grupeve në nevojë 
dhe harton kërkesën për fonde pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social 
Shtetëror. 
 
-Mban korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Ndihmës dhe Përkrahjes Shoqërore 
për problemet që shqetësojnë këtë sektor në territorin e Bashkisë.  
 
-Bën organizimin e punës me specialistët e ndihmës ekonomike dhe përkrahjes sociale, për 
përgatitjen e dosjeve të familjeve që do trajtohen me ndihmë ekonomike dhe personat me 
aftësi të kufizuar, të cilët do trajtohen me pagesë paaftësie. 
 
-Organizon vizita në familjet që janë në skemën e ndihmës ekonomike, për të verifikuar 
gjendjen reale të tyre dhe ndryshimet që mund të kenë ndodhur. 
 
-Harton programe afatshkurtra dhe afatmesme, në zbatim të strategjive kombëtare për 
integrimin e pakicave, barazinë gjinore, rehabilitimin e personave të dhunuar etj. 
 
-Harton planin e punës për muajin pasardhës dhe e konsulton me drejtorin, në afatet e 
kërkuara për miratim tek Kryetari i Bashkisë. 
 
-Kryen edhe detyra të tjera që i ngarkohen nga drejtori i drejtorisë.  
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-Ofron qytetarëve konsulencë për legjislacionin dhe procedurat që duhet të ndjekin në 
zgjidhjen e problemeve të tyre.  
 
-Sqaron kërkuesit për ligjin, të drejtat dhe detyrimet që duhet të plotësojnë për t’u përfshirë 
në skemën e përkrahjes sociale. 
 
-Mirëpret kërkesat e qytetarëve, të cilët pretendojnë të përfshihen në skemën e përkrahjes 
sociale. 
  
-Grumbullon informacione dhe harton statistika mbi nevoja që ka drejtoria për shtimin e 
financimit, në varësi të kërkesave ligjore që paraqiten nga aplikantët në skemën e përkrahjes 
sociale brenda territorit të bashkisë. 

-Harton, përditëson dhe ndjek Planin e Kujdesit Social. 

Neni 74 
Inspektor i Ndihmës Ekonomike dhe PAK 

(i)Misioni 

Është nëpunës civil në varësi të Përgjegjësit të Sektorit të shërbimit Social. 

(ii) Detyrat dhe përgjegjësitë 

 -Identifikon familjet që kanë nevojë për ndihmë ekonomike. 

 -Verifikon gjendjen shoqërore e ekonomike, të familjeve në nevojë kur futen për herë të parë në 
skemë, si dhe dy herë në vit të gjitha familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike. 

 -Harton listën me familjet në nevojë për të përfituar ndihmë ekonomike e cila do të  propozohet 
për miratim në Këshillin Bashkiak. 

 -Ndihmon në përgatititjen e dokumentacionit, për personat që aplikojnë për përfitimin e ndihmës 
ekonomike. 

 -Merr pjesë në procesin e hartimit të projekt-vendimit për familjet që do të trajtohen me ndihmë 
ekonomike. 

 -Llogarit dhe propozon për miratim,  masën e ndihmës ekonomike. 

 -Harton kërkesën për bllok-ndihmë për çdo dy mujor. 

 -Bashkëpunon për hartimin e planeve vendore në mbështetje të personave në nevojë. 

 -Vlerëson nevojat e individëve apo familjeve që kërkojnë të marrin ndihmë ekonomike në 
përputhje me prioritetet e Bashkisë Skrapar, mundësitë financiare për mbulimin e këtyre 
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shërbimeve, përgatit dokumentacionin dhe propozimet për aprovim në Këshillin e Bashkisë. 

 -Grumbullon dhe harton informacione, statistika, dhe mban regjistrin e përfituesve, dhe ndjek 
shpenzimet për ndihmën ekonomike. 

 -Grumbullon informacione për rrjetet e shërbimeve publike dhe private që veprojnë në territorin 
e bashkisë. 

 -Kryen çdo detyrë tjetër me urdhër të eprorit. 

Neni 75 
Specialist për mbrojtjen e fëmijës dhe barazisë gjinore 

(i)Misioni 

Specialisti për mbrojtjen e fëmijës dhe barazinë gjinore është punonjës i cili ka epror direkt 
Përgjegjësin e Sektorit të Shërbimit Social.  

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

 -Identifikon problematikën në familjet në territorin e Bashkisë Skrapar, duke bërë monitorimin  
e rasteve të dhunës në familje. 

 -Asiston në të gjitha seancat gjyqësore që lidhen me këto problematika, duke realizuar hedhjen e 
të dhënave në sistemin databazë. 

 -Bën sensibilizim dhe ndërgjegjësim të komunitetit për fenomenin e dhunës në familje dhe  
barazisë gjinore. 

 -Mund të kërkojë ngritjen e kërkesë-padisë në lidhje me kërkesën për Urdhër të Menjëhershëm 
të Mbrojtjes për viktimat e dhunës në familje me pëlqimin e viktimës. 

-Drejton grupet multidisiplinare dhe organizon takime sipas kalendarit të punës. 

-Identifikon rastet e fëmijëve me probleme si dhe me rrezik trafikimi, abuzimi fizik,  emocional, 
shfrytëzim për lypje e punë të zezë. 

-Kryen vlerësimin fillestar, vlerësimin e rrezikut për fëmijët e identifikuar, harton planin e 
ndërhyrjes, menaxhon rastin dhe e ndjek atë në bashkëpunim me aktorë të tjerë për mbrojtjen e 
fëmijëve 

-Identifikon fëmijët që i'u shkelen të drejtat e tyre rast pas rasti. 

-Bashkëpunon me psikologët e shkollave,  policinë dhe OJF-të e ndryshme që kanë në studim 
këto problematika. 

-Jep asistencë profesionale ndaj këtyre fëmijëve që mbartin këto probleme. 
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-Jep zgjidhje në rrjetin e shërbimeve publike dhe private në territorin e Bashkisë. 

-Ruan konfidencialitetin e rasteve. 

-Organizon fushata ndërgjegjësimi të cilat përkojnë me objektin e punës së tij. 

-Mbështet përmes informimit, edukimit, këshillimit të fëmijëve dhe familjeve me synim 
parandalimin e dhunës dhe forcimin e kujdesit ndaj fëmijëve përgjatë procesit të ofrimit të 
ndihmës. 
 
-Kryen çdo detyrë tjetër me urdhër të eprorit. 

Neni 76 
Qëndra Alternative 

(i)Misioni 

Qëndra Alternative ka si mision të saj edukimin, arsimin e veçantë dhe krijimin e kushteve 
zhvillimore dhe ndihmëse për fëmijët me aftësi ndryshe. Kjo qëndër ka varësi nga Sektori i 
Ndihmës Ekonomike dhe PAK dhe në përbërje të saj, qëndra Alternative ka dy edukatore, 1 
kuzhiniere/sanitare dhe një drejtues automjeti që transporton fëmijët çdo ditë nga qëndra në 
shkolla dhe shtëpi. 

Neni 77 
Edukatore e Qëndrës Alternativa 

(i)Detyra dhe përgjegjësi 

-Shoqëron çdo ditë marrjen e fëmijëve me aftësi ndryshe nga shtëpia drejt qëndrës, shkollës dhe 
anasjelltas apo çdo vendi pjesë e programit zhvillimor ku kryehen ekskursione, ekspozita apo 
fushata promovimi dhe edukative. 

-Mban uniformën e standartizuar të punës brenda mjediseve të qëndrës. 

-Harton, përditëson dhe zbaton plane individuale zhvillimi për fëmijët. 

-Informon prindërit mbi çdo progres, problematikë, element sjellor dhe i parashtron hapat e 
nevojshëm zhvillimor të fëmijës. 

-Paraqitet në punë në orarin e caktuar dhe në asnjë rast nuk e lë qëndrën apo fëmijët vetëm. 

-Mban kontakt të vazhdueshëm me mësuesit që ndjekin në shkollë ecurinë e nxënësve të 
qëndrës. 

-Mirëmbajnë bazën materiale mësimore. 
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-Nxisin përmes fushatave sensibilizuese misionin e qëndrës dhe promovojnë veprimtarinë. 

-Hartojnë programe zhvillimi, plane dhe strategji 

-Japin informacion ditor mbi frekuentimin e qëndrës. 

-Ruajnë sjellje etike dhe mbajnë përgjegjësi për mosmbajtjen e rregullit në qëndër. 

-Gjatë orarit të punës e kanë të ndaluar kategorisht përdorimin e celularit. 

-Ndjekin sjelljen e fëmijëve. 

-Mbajnë mjedisin pastër brenda dhe jashtë qëndrës. 

-Ndalojnë hyrjen në qëndër të personave të paautorizuar. 

 

Neni 77 
Kuzhiniere - Sanitare e Qëndrës Alternativa 

(i)Detyra dhe përgjegjësitë 

-Është përgjegjës kryesor për gjithçka në sektorin e kuzhinës. 

-Me shembullin personal apo kërkesë rigoroze siguron pajisjen me librezë shëndetësore. 

-Siguron që puna të kryhet me standartet e nevojshme por siguron dhe dokumentacionin e 
nevojshëm. 

-Punon 7 orë në ditë me ose pa ndërprerje 

-Mban përgjegjësi për cilësinë dhe sasitnë e ushqimeve që pranon për gatim. 

-Është përgjegjëse për abuzimin me mallrat ushqimore 

-Mban me dokument ushqimet që do të përdorin, duke shënuar sasinë dhe cilësinë e tyre sipas 
mënyrës së hartuar. 

-Plotëson dokumentacionin për cilësinë e gatimit dhe heqjen e kampionit. 

-Ndjek zbatimin e menusë javore 

-Afishon normativat ushqimore për konsumin ditor. 

-Mban veshur dhe pastër uniformën dhe kujdeset për pastërtinë e kuzhinës. 

-Përgjigjet materialisht pra dhe shpërndan e kontrollon kujdesin për ruajtjen e materialeve në 
përdorim. 
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-Përgjigjet drejtpërdrejt për cilësinë e ushqimeve që gatuan dhe shpërndahet, deri edhe penalisht 
nëse ndodhin komplikacione tek fëmijët nga ushqimi. 

-Siguron shpërndarjen e ushqimeve sipas gramaturave të miratuara. 

-Organizon punën dhe ndjek ecurinë e saj duke bërë edhe detyrën e pjatalarëses, duke siguruar 
pastërti shembullore të enëve, të pajisjeve që përdoren si dhe mjediseve të gatimit dhe të 
ngrënies. 

-Lejon futjen në kuzhinë vetëm të personave të shoqëruar. 

-Përgjigjet për ruajtjen dhe administrimin e materialeve të kuzhinës, mensës. 

 

Neni 78 
Shofer transporti i fëmijëve 

(i)Detyra dhe përgjegjësi 

-Mban në gadishmëri teknike mjetin që drejton dhe zbaton me rigorozitet rregullat teknike në 
punë si dhe rregullat e qarkullimit rrugor. 

-Është përgjegjës për marrjen e fëmijëve të qëndrës, transportimin e tyre nga dhe drejt qëndrës, 
drej ose nga shtëpia, drejt ose nga shkolla, drejt ose nga destinacioni i paracaktuar sipas 
kalendarit edukativ. 

-Në çdo rast të lëvizjes me mjet kur në të janë fëmijët e qëndrës duhet të jetë i shoqëruar nga 
edukatoret. 

-I ndalohet kategorisht përdorimi i mjetit të punës për qëllime private apo personale. 

-Mban pastërtinë e automjetit (jashtë dhe brenda) dhe nuk i lejohet përdorimi i duhanit në 
automjetin që përdoret për transportin e fëmijëve. 

 -Në çdo rast të lëvizjeve të tjera për funksion të bashkisë, lëviz me urdhër-pune të eprorit dhe të 
plotësojë dokumentacionin përkatës të  lëvizjes. 

 -Brenda datës së caktuar të dorëzoj e fletët e udhëtimit të muajit paraardhës, duke justifikuar 
lëvizjet dhe konsumin e karburantit, lubrifikanteve, gomave dhe defekteve të bëra në bazë të 
planifikimit të buxhetit për çdo mjet. 

-Në rast të masave administrative nga policia rrugore, kur këto masa vijnë si pasojë e gabimeve 
të drejtimit, gjoba paguhet nga ai personalisht. 
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-Kontrollon dhe sigurohet që dokumentacioni i mjetit të jetë brenda afateve të policave të 
sigurimit, koaulidimit etj dhe për këto apo probleme të tjera teknike sinjalizon Sektorin e 
Shërbimeve Mbështetëse në Bashki. 

 -Kryen çdo detyrë tjetër të dhënë me urdhër të eprorit. 

 

Neni 79 
Drejtoria e Zhvillimit të Territorit, Kadastër, Mje dis, Ujitje 

 

(i)Misioni 

Qëllimi i përgjithshëm i Drejtorisë së zhvillimit të Territorit, Kadastër, Mjedis, Ujitje, është 
realizimi i strategjisë së politikave në fushën e urbanistikës, menaxhimit dhe rregullimit të 
territorit urban në qytet dhe në fshat. 

Neni 80 
Drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit të Territorit, K adastrës, Mjedisit dhe Ujitjes 

(i)Misioni 

Është përgjegjës për strategjitë e politikave në fushën e urbanistikës, menaxhimit dhe rregullimit 
të territorit urban në qytet dhe në fshat në Bashkinë e Skraparit. 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Përfaqëson Drejtorinë në të gjitha marrëdhëniet e saj me sektorët e tjerë të bashkisë, 
institucionet e ndryshme dhe me gjithë organet shtetërore, vendore e qendrore për problemet që 
kanë të bëjnë me zhvillimet urbane në qytet.  
 
-Ndjek punën dhe detyrat e ngarkuara brenda drejtorisë dhe në lidhje me problemet e 
disiplinimit të urbanizimit të qytetit.  
 
-Organizon punën studimore dhe propozon masat konkrete në drejtim të mbarëvajtjes së 
problemeve të urbanizimit të qytetit dhe të hartimit të instrumentave vendor të planifikimit të 
territorit.   
 
-Organizon dhe ndjek punën për koordinimin e kërkesave të subjekteve juridike apo fizike me 
politikat urbane të Bashkisë.  
 
-Informon në mënyrë periodike eprorin direkt për problemet e ndryshme në lidhje me zbatimin 
e legjislacionit në fushën e planifikimit të territorit.   
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-Ndjek detyrat e dhëna nga eprori direkt dhe raporton për shkallën e nivelin e realizimit të tyre.  
 
-Kërkon llogari nga vartësit për zbatimin e disiplinës në punë dhe realizimin e detyrave 
funksionale të tyre.   
 
-Propozon tek eprori direkt ndërhyrjen pranë organeve kompetente për zgjidhjen e problemeve 
që dalin nga sektorët që mbulon.   
 
-Vlerëson punën vjetore të vartësve dhe i propozon Kryetarit të Bashkisë masa disiplinore për 
vartësit të demonstrojnë paaftësi në kryerjen e detyrës osë shkelje të disiplinës në punë.   
 
-Studion dhe i'u jep zgjidhje problemeve të infrastrukturës së qytetit ku përfshihen: rrugë, 
trotuare, rrjeti i kanalizimeve, linjat e elektrike, telefonise etj.   
 
-Koordinon me Drejtorinë e Shërbimeve Publike pranë bashkisë, për projektet që nevojiten për 
përmirësimin e infrastrukturës dhe investimet e reja publike me financime të brendshme, 
buxhetore apo të huaja.   
 
-Mer pjesë në projektimin dhe bën preventive të rikonstruksioneve dhe ndërtimeve të reja në 
infrastrukturën publike të qytetit.   
 
-Kontrollon analizën e çmimeve të preventivave të objekteve publike dhe private të paraqitura 
për miratim në Sektorin e Planifikimit të Territorit dhe Zhvillimit.   
 
-Ndjek vazhdimisht në terren procesin e zbatimit të projekteve të hartuara, duke sqaruar e iu 
dhënë zgjidhje problemeve që dalin gjatë realizimit të projektit në bashkëpunim me mbikqyrësat 
e punimeve 

-Kontrollon të gjithë dokumentacionin teknik dhe lidhjen me infrastrukturën inxhinierike ku 
përfshihen:  

a) Kontrollin e planvendosjes së objektit të ndërtuar,  

b) Kontrollin e realizimit sipas specifikimeve teknike të çdo objekti,  

c) Akt-kontrollin e projektit në terren sipas fazave të realizimit të punimeve (piketim, themele, 
kuota 0.00, karabina, rifiniturë, sistemim sheshi) 

-Bashkërendon punën ndërsektoriale brenda Drejtorisë.   
 
-Kryen kontrollin përfundimtar të objektit (në bazë të kërkesave të subjekteve ndërtuese për 
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pajisjen me leje përdorimi) në përputhje me dokumentacionin e miratuar dhe aktet ligjore dhe 
nënligjore në fuqi dhe përgatit materialin përkatës për shqyrtim e miratim.  
 
-Përditëson në mënyrë periodike në hartë dhe rregjistër të gjitha objektet me leje ndërtimi të 
miratuara.   
 
-Kontrollon dhe është përgjegjës për genplanet e azhornimit të përgatitura nga Specialistët e 
bashkisë dhe subjektet private.  
 
-Arkivon të gjitha materialet e sistemuara në dosje në momentin kur merren dokumentet nga të 
interesuarit për leje zhvillimi dhe leje ndërtimi.  
 
-Nxjerr dhe fotokopjon materialet e dosjeve që kërkohen për konfirmim e vërtetim me 
origjinalet.  
 
-Llogarit dhe plotëson faturat për kryerjen e pagesave për dokumentet dhe fletët e tjera të 
projekteve që dalin nga arkivi për qytetaret dhe subjektet të njehsuara me origjinalin.  
 
-Hedh të dhënat e arkivës në database-n përkatëse, me qëllim kompjuterizimin e të dhënave 
urbanistike.   
 
-Hedh në regjistrin e planifikimit të territorit kërkesat për leje zhvillimi, leje ndërtimi dhe leje 
përdorimi në mbeshtetje të ligjit nr.10119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, të 
ndryshuar dhe rregulloreve të miratuara për zbatimin e ketij ligji.   
 
-Shqyrton me përgjegjësi dokumentacionin e nevojshëm teknik dhe juridik të kërkesave të 
paraqitura për leje zhvillimi, leje ndërtimi dhe leje përdorimi sipas ligjit nr. 10119, datë 
23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, të ndryshuar dhe rregulloreve të miratuara per zbatimin 
e këtij ligji.   
 
-Kontrollon dokumentacionin teknik (projektin e arkitekturës dhe gjithë dokumentacionin e 
nevojshëm) për të siguruar respektimin e ligjit nr. 10119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e 
territorit”, të ndryshuar dhe rregulloreve të miratuara për zbatimin e këtij ligji.   
 
-Kontrollon planvendosjen e objektit, distancat nga kufiri i pronës dhe pronat e objekteve 
kufitare si dhe lidhjen e objektit me rrugën sipas ligjit të planifikimit të territorit.  
 
-Zbardh planvendosjen dhe dokumentacionin që kërkon konfirmim për çdo kërkesë të miratuar 
me vendim si dhe plotëson të gjithë formularët e nevojshëm që shoqërojnë vendimin pas kryerjes 
së pagesës nga kërkuesi.   
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-Kryen inspektimin e situatës në vend për secilin objekt.   
 
-Përgatit të dhëna statistikore lidhur me lejet e miratuara. 

-Kryen çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga Kryetari i Bashkisë. 

 

Neni 81 
Përgjegjësi i Sektorit të Planifikimit Zhvillimit t ë Territorit, Mjedisit dhe Transportit 

(i)Misioni 

Është nëpunës civil në Bashkinë Skrapar dhe është nën varësi të Drejtorit të Drejtorisë. 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Organizon punën në sektor.  

-Zbaton strategjitë dhe politikat në fushën e planifikimit të territorit.  

-Harton projekte dhe strategji që parashikohen në misionin e drejtorisë së planifikim zhvillimit.   

-Përcakton një sistem rregullator për planifikimin në bazë të ligjit “Për Planifikimin e territorit” 
dhe “Planin e Përgjithshëm Vendor të Bashkisë”.  

-Harton prioritetet e investimeve dhe i paraqet në Këshillin Bashkiak.  

-Përgjigjet para drejtorit të drejtorisë dhe kur i kërkohet te titullari për shkallën e plotësimit të 
detyrave të ngarkuara nga ana e tij, punonjësve që punojnë në sektor.  

-Merr masa organizative për plotësimin e detyrave nga punonjësit.  

-Evidenton problemet që dalin nga veprimtaria e përditshme dhe shqetësimet e ndryshme që 
ngrihen me shkrim nga qytetarët, përcakton zgjidhjet e mundshme, brenda kuadrit ligjor në fuqi 
dhe i propozon drejtorit, rrugëzgjidhje të mundshme përkatëse.   

-Jep mendim me shkrim për kërkesa për kryerje punimesh.  

-Organizon dhe rakordon punën e specialistëve gjatë hartimit të projekteve.  

-Kontrollon në terren realizimin e projekteve dhe njofton drejtorin për mbarëvajtjen e tyre.  

-Merr pjesë në komisionet apo grupet e punës për matjet në terren dhe kujdeset për 
dokumentacionin respektiv. 
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-Udhëzon dhe sqaron të gjithë të interesuarit për pregatitjen e dokumentacionit të  
nevojshëm për aplikimin për leje zhvillimi, leje ndërtimi dhe leje përdorimi, në  zbatim të  
ligjit Nr. 10119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, të ndryshuar dhe 
rregulloreve te miratuara për zbatimin e këtij ligji.  

-Kontrollon paraprakisht dokumentacionin e dorëzuar nga të interesuarit për leje zhvillimi, 
leje ndërtimi dhe leje përdorimi.  

-Ndjek aktet e kontrollit për objektet që ndërtohen sipas fazave të ndërtimit.  

-Përgjigjet për zbatimin e infrastrukturës inxhinierike dhe për projektet që zbatohen në 
sektorin publik (kur ngarkohet me urdhër të vecantë nga titullari) dhe atë privat.  

-Kontrollon të gjithë dokumentacionin teknik dhe lidhjen me infrastrukturën inxhinierike.  

-Kontrollon përgratitjen e raportit të vlersimit të ndikimit në mjedis.  

-Harton planin e investimeve për objektet që do ti nënshtrohen rikonstruksionit në vitin 
pasardhës.  

-Mbulon të gjitha praktikat e planifikimit dhe realizimit të investimeve publike me fonde 
buxhetore dhe nga të ardhurat e bashkisë.  

-Përgatit dosjet për investimet në rrugë dhe në veprat e tjera publike dhe i dërgon në njësinë 
e prokurimit për hartimin e dokumentacionit të tenderit.   

-Mban arkivën e projekteve të realizuara, duke kompletuar dosjet periodikisht me 
materialet përkatëse dhe arkivon dosjet e zbatimit të objekteve me investime publike të 
përfunduara e të marra në dorëzim nga Bashkia.  

-Relaton tek eprori i tij direkt realizimin e investimeve dhe vleren e financimeve në 
objekte.  

-Shqyrton ankesat për ndërtimet pa leje.   

-Në bashkëpunim me drejtorin e drejtorisë shqyrton ankesat e qytetarëve mbi zbatimin e 
lejes së miratuar.   

-Në bashkëpunim me drejtorin e drejtorisë shqyrton ankesat e qytetarëve për dëmtimin e 
ambientit rrethues ose të objekteve kufitare me atë që ndërtohet.  

-Në bazë të kërkesave të subjekteve ndërtuese për pajisjen me leje shfrytëzimi, kryen 
kontrollin përfundimtar të objektit, bazuar në legjislacionin në fuqi.  

-Raporton periodikisht për ecurinë e punëve dhe problemet që dalin tek drejtori i drejtorisë.   
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-Përgatit genplane, duke kryer azhornime në terren sipas kërkesave të drejtorive të ndryshme të 
bashkisë 

Neni 82 
Inspektor Mjedisi 

(i)Misioni 

Ruan, mbron dhe përmirëson mjedisin duke mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm në Bashkinë 
Skrapar. Ruan ekuilibrin biologjik dhe përmirësimi i cilësisë së jetës qytetare. 

(ii) Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Përditëson informacionet me të gjitha normat europiane dhe ndërkombëtare për mbrojtjen e 
mjedisit.  

-Propozon zgjidhje alternative dhe inovative për të reduktuar konsumin e energjisë, prodhimin e 

mbetjeve, të reduktojë të gjitha llojet e ndotjeve (të mbrojë eko sistemet). 

-Identifikon (diagnostikon) problemet e një institucioni publik / privat në qoftë se mund të 
shkaktojnë dëme ndaj mjedisit. 

-Merr pjesë në hartimin e politikave mbi mbrojtjen e mjedisit. 

-Harton, analizon dhe propozon masa mbi problematika të tilla si menaxhimi i mbetjeve, ndotja 
akusitike, ndotja e ajrit etj, dhe i raporton eprorit direkt. 

-Ndjek dhe zbaton aktet ligjore dhe nënligjore në fushën e mjedisit. 

-Ndjek dhe zbaton masat që merren në fushën e mjedisit nga institucionet shtetërore a private që 
veprojnë në territorin e bashkisë dhe ushtron kompetencat sipas rregullores së bashkisë në 
përputhje me dispozitat e veçanta të kësaj fushe . 

-Organizon kryerjen e studimeve dhe programeve të veçanta në zgjidhjen e problemeve të 
mbrojtjes së mjedisit në territorin e bashkisë dhe ia paraqet për miratim Kryetarit të Bashkisë.  

-Ndjek në kohën e hartimit të projekt – buxhetit parashikimin e masave për mbrojtjen e mjedisit 
dhe kërkon në vazhdimësi zbatimin e tij . 

-Mban lidhje me institucionet shtetërore që mbulojnë problemet e higjenës dhe mjedisit 

-Trajton me ta problemet e kësaj fushe dhe kërkon marrjen e masave për plotësimin e tyre brenda 
dispozitave ligjore. 

-Bën inventarizimin e burimeve ndotëse dhe dëmtimeve të mjedisit në territorin e bashkisë.  
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-Raporton tek eprori direkt për mbarëvajtjen e punës dhe problemet që ndeshen. 

Neni 83 
Specialist i transportit. 

(i) Misioni 

Synon realizimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve të transportit në komunitet. 
Merr të gjitha masat e duhura si nga pikëpamja inxhinierike, ashtu dhe financiare për 
mirëmbajtjen dhe përmirësimin e vazhdueshëm të rrjetit të infrastrukturës publike. 

(ii) Detyrat 

-Shqyrton kërkesat e banorëve për problemet e shërbimit të transportit dhe organizon takim me 
komunitetin 
 
-Kryen studime për zgjerimin e rrjetit të shërbimit të transportit. 
 
-Përgatit listat për shërbim transporti interurban. 
 
-Lëshon leje transporti urban. 
 
-Lëshon leje transporti të mjeteve për mallra. 
 
-Përgatit listat për shërbim transporti taksi. 
 
-Bashkëpunon me Inspektoriatin e Qarkullimit rrugor ushtron kontrolle të lejeve të gjithë 
kategorive të automjeteve. 
 
-Ndjek, kontrollon sinjalistikën rrugore të qytetit. 
 
-Kryen studime për mbarvajtjen e qarkullimit rrugor duke përcaktuar vendosjen e sinjalistikës 
vendqëndrimit të taksive e transportit interurban. 
 
-Ndjek dhe verifikon kalimin e taksës përkatëse në favor të bashkisë nga agjenti tatimor dhe 
raporton para përgjegjësit per realizimin e këtij kalimi 
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Neni 84 
Sektori i asistencës me fermerin, veterinari dhe ushqimi 

(i)Misioni 

Ky sektor ka varësi nga Drejtoria e Zhvillimit të Territorit, Kadastrës, Mjedisit dhe Ujitjes dhë në 
përbërje të këtij sektori janë: 

-Përgjegjësi i Sektorit 

-Inspektori i kadastrës 

-Mjek veteriner 

-Inspektor Ushqimi 

 

Neni 85 
Përgjegjës i sektorit të asistencës me fermerin, vetereniari dhe ushqimit 

(i)Misioni 

Varet nga Drejtoria e Zhvillimit të Territorit, Kadastrës, Mjedisit dhe Ujitjes 

 (ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Grumbullon të dhëna dhe kryen procedurat për shfrytëzimin e resurseve në varësi të Bashkisë 
Skrapar. 

-Ndjek zbatimin e projekteve për përdorimin dhe mbrojtjen e tokës bujqësore. 

-Nxjerr të dhëna për fondin e tokës bujqësore, pyll, kullotë, livadh dhe toka të pafrutshme. 

-Jep të dhëna Inspektoriatit të Mbrojtjes së Tokës në Qark për sipërfaqet e tokave bujqësore të 
dëmtuara nga faktorët natyrore ose dëmtimet pa leje. 

-Përpilon listat e fermerëve që kanë tokë bujqesore dhe dërgon dokumentacionin pranë Sektorit 
të Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë për arkëtimin e taksës së tokës bujqësore. 

-Plotëson në mënyrë periodike regjistrin e mbrojtjes së tokës sipas formularit tip të dërguar nga 
Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit.  

-Kryen detyra të tjera të caktuara nga Kryetari i Bashkisë. 

-Ndjek përditësimin periodik të fondit të tokës duke bërë ndryshimet hartografike dhe kryen 
azhornimin hartografik të fondit të tokës çdo gjashtë muaj. 
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-Në bashkëpunim me Zyrën e Menazhimit dhe Mbrojtjes së Tokës të Qarkut, përcakton 
grafikisht dëmtimet e tokës bujqësore nga ndërtimet pa leje, përcakton zonat e dëmtuara ose të 
rrezikuara nga dëmtimet si rezultat i erozionit, shkretetirëzimit, degradimit e ndotjeve. 

 
Neni 86 

Inspektori i kadastrës 

(i)Misioni 

Varet nga Drejtoria e Zhvillimit të Territorit, Kadastrës, Mjedisit dhe Ujitjes 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Përditëson me informacionin, pronarët e fermerët privat me dispozita ligjore e nënligjore për 
ndarjen e mbrojtjen e tokës dhe eleminimn e konflikteve. 
 
-Kryen përditësimin periodik të dokumentacionit kadastral në regjistrat përkatës. 
 
-Kryen veprimet për ndryshimin, kalimin dhe tjetërsimin e tokës, në bashkëpunim me zyrën e 
regjistrimit të pasurisë së palujtshme dhe zyrën e administrimit të tokës në qark. 
 
-Mbikqyr punën e komisioneve të tokës në fshatrat nën jurdiksion duke dhënë këshillimet 
teknike të nevojshme. 
 
-Përgatit project-vendime për zgjidhjen e konflikteve për tokën dhe i paraqet në komisionin e 
tokës së bashkise dhe Këshillin Bashkiak. 
 
-Paraqet në komisionin e tokës në qark problemet për pronësi toke, ndarje të kufijve, zgjidhje 
konfliktesh etj. 
 
-Kryen studime dhe harton projekte për mbrojtjen e tokës 
  
-Siguron hartat kadastrale dhe formularët e tokave bujqësore për gjithë bashkinë. 
 
-Bashkëpunon me zyrën e bujqësise së rrethit për problemet e zhvillimit të bujqësisë dhe 
mbrojtjen e tokës. 
 
-Pajis qytetarët, në bazë të ligjeve dhe rregullave, me vërtetime faktesh që kanë të bëjnë me 
pronësi ose posedim sipërfaqe toke. 
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-Përditëson kalimin e sipërfaqeve pyjore në teritorin e bashkisë në pronësi të saj dhe kujdeset për 
procedurat e kalimit dhe regjistrimit. 
 
-Mban evidenca dhe harta të sakta për pyjet që kalojnë në administrim të bashkisë. 
 
-Përditëson bazën ligjore dhe normative të trajtimit dhe administrimit të sipërfaqeve të pyjeve në 
administrim të bashkisë. 
 
-Bashkëpunon me drejtorinë e shërbimit pyjor për mbrojtjen dhe trajtimin e sipërfaqeve të pyjeve 
në bazë të ligjeve e rregullave në fuqi. 

-Kryen çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga titullari. 

 

 

Neni 87 
Mjek veteriner 

(i)Misioni 

Është nëpunës civil me varësi direkte nga Përgjegjesi i Sektorit. 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Mbulon me shërbim veterinar të gjithë territorin e Bashkisë, në përputhje me aktet ligjore dhe 
nënligjore në fuqi. 

-Kontrollon të gjitha produktet me origjinë shtazore dhe të detit që tregtohen në bashkinë e 
Skraparit për cilësinë dhe pajisjen me dokumentacionin përkatës. 

-Njofton AKU për mbylljen e aktivitetit kur vëren shkelje ligjore nga subjektet që tregtojnë 
produkte shtazore dhe ato të detit. 

-Kontrollon kafshët para therjes, mishin gjatë dhe pas therjes dhe pasi bën ekspertizën veterinare 
të mishit e pajis me çertifikatë dhe bën vulosjen e tij. 

-Kontrollon zbatimin e kushteve sanitaro-veterinare në objektet ku prodhohen, përpunohen, 
konservohen, transportohen dhe tregtohen ushqimet me origjinë shtazore. 

-Kujdeset për dezinfektimin e ambienteve të therjes dhe tregtimit të mishit të freskët. 

-Ushtron kontrolle të vazhdueshme organo-leptike të produkteve ushqimore-shtazore. 

-Pajis me çertifikatë sanitaro-veterinare çdo parti malli që del nga frigoriferi. 
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-Ndjek dezinfektimin dhe deratizimin çdo muaj të të gjithë ambienteve frigoriferike.  

-Kontrollon vazhdimisht nën-produktet e mishit (sallamin) dhe i çertifikon ato. 

-Bashkërendon punën me Shërbimin Veterinar të Qarkut dhe njësive të tjera vendore, për 
probleme të të cilat kanë të bëjnë me ruajtjen e shëndetit të banorëve. 

-Merr masa mbrojtëse, të profilaksisë dhe karantinës, në territorin e Bashkisë, duke zbatuar aktet 
ligjore e nënligjore në fuqi. 

-Bllokon dhe konfiskon organet e kafshëve të prekura nga sëmundjet infektive apo parazitare dhe 
mban dokumentacionin përkatës për këto raste. 

-Kontrollon peshkun në njësitë e tregtimit të tij.. 

-Kontrollon pikat kryesore të shpërndarjes së bulmetit. 

-Raporton periodikisht për çdo problem të konstatuar dhe përgjigjet për kryerjen e detyrave të 
sektorit para eprorit direkt. 

-Kryen çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga përgjegjësi apo titullari i institucionit. 

Neni 88 
Inspektor i Ushqimit 

(i)Misioni 

Është nëpunës civil me varësi direkte nga Përgjegjesi i Sektorit. 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Mban në kontroll të vazhdueshëm situatën e tregtimit sipas standarteve dhe kushteve të 
produkte ushqimore. 

-Kërkon dhe mbikqyr analizat laboratorike dhe të cilësisë për çdo produkt. 

-Kontrollon etiketimin e shitjes të mallrave për shitje, të jenë të shënuara në gjuhën shqipe, 
dukshëm dhe kuptueshëm:  

a) emërtimi i mallit, adresa e fabrikuesit dhe/ose importuesit,marka ose çdo shenjë tjetër dalluese 
e fabrikuesit, importuesit ose furnizuesit, pesha, sasia, përmasa ose dimensionet, si dhe çdo 
informacion tjetër që, në vartësi të natyrës së mallit, është i domosdoshëm për identifikimin   ose   
përdorimin e tij.    

b)   informacion   për jetëgjatësinë minimale ose datën e skadimit, nëse ka.  
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-Jep pergjigje ligjore dhe teknike per problemet specifike që mbulon sipas detyrave që i 
ngarkohen. 

-Bashkëpunon me Drejtorin e Shendetit  Publik, inspektoriatet  sanitare dhe agjensin kombetare 
të ushqimit, në drejtim dhe parandalim të epidemive dhe sëmundjeve të tjera. 

-Kryen çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga përgjegjësi ose titullari i institucionit. 

Neni 89 
Sektori i menaxhimit të ujërave 

(i)Misioni 

Bordi i Kullimit është struktura e transferuar nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe 
Administrimit të Ujrave tek Bashkia Skrapar dhe e implementuar nga kjo e fundit në strukturën e 
vetë organizative. Ky sektor ka në përbërje: 

Përgjegjësin e Sektorit 

Teknik Ndërtimi / Topograf 

Fadromist 

Neni 90 
Përgjegjës i Sektorit të menaxhimit të ujërave 

(i)Misioni 
Është nëpunës civil me varësi direkte nga Drejtoria e Zhvillimit të Territorit, Kdastrës, Mjedisit 
dhe Ujitjes. 

 
(ii)Detyrat 

-Shfrytëzon dhe mirëmban çdo sistem kullimi dhe vepër mbrojtjeje nga përmbytja brenda 
territorit të Bashkisë Skrapar, në mënyrë që të largojë ujin e tepërt dhe të parandalojë 
grumbullimin e ujit, zhvillimin e kripëzimit dhe toksifikimit dhe të parandalojë përmbytjen. 

-Merr masat e duhura për pastrimin dhe mirëmbajtjen e kanaleve kulluese, mbledhëse, tubave 
dhe strukturave. 

-Kujdeset për shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e stacioneve të pompave të kullimit, hidrovorve.  

-Kryen çdo detyrë tjetër me urdhër të eprorit. 
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Neni 91 
Teknik Ndërtimi / Topograf 

(i)Misioni 

Është nëpunës civil me varësi direkte nga përgjegjësi i sektorit të Menaxhimit të ujërave. 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Detyra e topografit lidhet ngushtësisht me problematikën me ndarjen, azhornimin dhe mbrojtjen 
e tokës. 

-Topografi vihet gjithnjë në dispozicion për matjet në terren dhe përditësimet referuar 
kërkesë/ankesave të qytetarit dhe urdhërit të eprorit. 

-Harton plan-rilevimet për projektet e hartuara nga Drejtoria. 

-Përpilon planvedosjet e objekteve të projektuara. 

-Ndjek vazhdimisht në terren proçesin e zbatimit të projekteve duke sqaruar dhe dhënë zgjidhje 
problemeve që dalin gjatë realizimit të projektit. 

-Ndjek detyrat  e ngarkuara  nga  eprori  dhe  raporton  për  çdo  problem  që  del  gjatë   punës. 

-Kontrollon në terren zbatimin e objekteve të pajisura me leje ndërtimi 

-Realizon punimet topografike të objekteve në studim, duke bërë azhornimet përkatëse. 

-Kontrollon plan piketimin dhe kuotimin e objekteve te miratuara. 

-Kryen kartelizimin e kanaleve kulluese, të dyta e të treta.  

-Kryen kartelizimin e kanaleve ujitëse, të dyta e të treta.  

-Kryen kartelizimin e rrugëve bujqësore. 

-Kryen kartelizimin e veprave të artit në të gjithë territorin. 

-Kryen kartelizimin e ujë lëshuesëve dhe ujë shkarkueseve katastrofik.  

-Kryen kartelizimin e kanaleve kulluese, të dyta e të treta. 

-Kryen evidentimin e zonave kadastrale të pa-azhornuara. 

-Kryen evidentimin e problematikave mbi regjistrimin e pronave private sipas VKM nr.994 datë 
9.12.2015. 
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-Kryen matjet volumetrike për punimet që kryhen në sisemin e kanaleve ujitëse të kullimit si dhe 
të gjithë punimet në sistemet e tjera të rrugëve bujqësore etj. 

-Sigurimin e të gjithë hartave të punës në shkallë të ndryshme për sistemet ujitje-kullimi dhe 
rrugëve bujqësore, si dhe të gjithë hartat e sistemit të regjistrimit të pronave publike dhe private. 

Neni 92 
Fadromist 

(i)Misioni 

Është në varësi të përgjegjësit të sektorit 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Mirëmban mjetin dhe është përgjegjës për ruajtjen në kushte optimale të tij. 

-Raporton në fund të çdo dite pune, kushtet e mjetit, konsumin e tij dhe problematikat. 

-Është përgjegjës për çdo lëvizje të pakontrolluar të mjetit dhe mban përgjegjësi për raste kur 
mjeti punon jashtë vendimarrjeve të punës. 

-Raporton për shërbimet e nevojshme të mjetit si dhe gjendjen e dokumentacionit të mjetit 
konform taksave, kualidimit etj tek përgjegjësi i sektorit. 

 

Neni 93 
Sektori i shërbimeve mbështetëse 

(i)Misioni 

Ky sektor në Bashkinë Skrapar ka përbërje si më poshtë: 

Përgjegjës Sektori 

Sanitare të Godinës së Bashkisë 

Roje të Godinës së Bashkisë 

Drejtues Automjeti 
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Neni 94 
Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse 

(i)Misioni 

Është nëpunës civil i Bashkisë Skrapar dhe ka si qëllim ofrimin e shërbimeve mbështetëse të 
Bashkisë për realizimin e objektivave. 

(ii) Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Mban në gatishmëri teknike dhe përgjigjet për pastërtinë e automjeteve të bashkisë. 

-Menaxhon lëvizjet e mjeteve dhe administron dokumentacionin shoqërues të mjeteve, lëvizjeve 
të kontrolluara të tyre, karburantin që shpenzohet etj. 

-Ndjek pajisjen e mjediseve me pajisje të mbrojtjes kundër zjarrit dhe mban procesverbal për 
pajisjen dhe specifikat e rimbushjes, skadencës etj. 

-Përgjigjet për sigurimin e kushteve të punës në zyra apo sektorë që kanë të bëjnë me bravat, 
çelsat, xhamat, ndricimin, tabelave informuese të zyrave, etj. 

-Zbaton me rigorozitet rregullat teknike në punë, si dhe përgjigjet për anën llogjistike të 
funksionimit të Bashkisë. 

-Lëviz me urdhër të Kryetarit të Bashkisë ose të personit të autorizuar prej tij. 

-Zbaton të gjitha rregullat e etikës, në paraqitjen e jashtme, komunikimin me eprorin direkt, me 
punonjës të tjerë të bashkisë dhe banorë të qytetit. 

-Ruan sekretin e institucionit, duke mos nxjerrë në opinionin publik probleme që nuk janë në 
kompetencën e tij. 

-Për çdo problem që mund t’i lindë në punë e sipër të kërkojë ndihmë për zgjidhje tek eprori më i 
afërt dhe në mungesë të tij tek Zv/kryetari i bashkisë. 
 

-Kryen edhe detyra të ngarkuara nga eprori direkt ose titullari i Bashkise 
 

 

Neni 95 
Sanitare të objektit të bashkisë 

(i)Misioni 

Është punonjëse e administratës jashtë shërbimit civil. 
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(ii) Detyrat dhe përgjegjësitë  

-Paraqitet në punë 30 minuta para fillimit të punës së administratës (7:30) dhe largohet 30 minuta 
para punonjësve të tjerë. 

-Mban pastër zyrën e kryetarit, zyrat e tjera të administratës dhe të gjitha ambientet e përbashkëta 
të bashkisë.  

-Mban përgjegjësi për gjithë performancën e pastërtisë, që nga hyrja bashkisë dhe gjithë mjediset 
e saj.  

-Mirëmban të gjitha mjetet e pastrimit.  

-Merr furnizimin e nevojshëm me detergjent për larjen e zyrave, xhamave, orendive, 
korridoreve,tualeteve etj.  

-Mban pastër pajisjet e tualeteve.  

-Vendos çdo ditë në vendin e caktuar dhe të larë peshqirët e tualeteve.  

-Mban përgjegjësi për inventarin e korridoreve (rrugica, tapete, ndriçues, tablo, panorama, 
korniza me foto të ndryshme etj.) sipas inventarit.  

-Mban uniformën e punës gjatë 8-orarëshit, gjithnjë në gjendje të mirë. 

-Ruan etikën qytetare me punonjës të bashkisë dhe banorë të komunitetit që vijnë në bashki, për 
punë dhe shërbime të ndryshme.  

-Kryen edhe detyra të tjera dhe jashtë orarit në raste ceremoniali apo emergjence, me të drejtë 
pushimi ose  pagese, sipas Kodit të Punës në Republikën e Shqipërisë. 

 

Neni 96 
Roje objekti 

(i)Misioni 

Është punonjës ndihmës në varësi direkte të Pergjegjësit të sektorit (eprori direkt). 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Përgjigjet për mbrojtjen dhe sigurimin e objektit gjatë periudhës së shërbimit. 

-Paraqitet 10 minuta para se të marr objektin në ruajtje, kontrollon objektin dhe sigurohet që 
dritaret, dyert apo elementët e tjerë të jenë të sigurt.  
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-Ndalon rreptësisht futjen në objekt të personave të paautorizuar. 

-Është përgjegjës për çdo dëm të shkaktuar nga pakujdesia apo neglizhenca e tij në objekt gjatë 
shërbimit të tij. 

-Mban me përgjegjësi çelsat e objektit që ruan. 

-Raporton për  çdo problem tek eprori i tij  për gjëndjen e hapsirës që ai mbikqyr. 

Neni 97  
Drejtues automjeti 

(i)Misioni 
Shoferi i administratës është punonjës administrativ në Sektorin e Burimeve Njerëzore. 

(ii) Detyrat dhe Përgjegjësitë 

 -Mban në gadishmëri teknike automjetet që drejton dhe zbatojë me rigorozitet rregullat teknike 
në punë si dhe rregullat e qarkullimit rrugor. 

 -Në çdo rast të lëvizë me urdhër-pune të eprorit dhe të plotësojë dokumentacionin përkatës të  
lëvizjes. 

 -Brenda datës së caktuar të dorëzoj e fletët e udhëtimit të muajit paraardhës, duke justifikuar 
lëvizjet dhe konsumin e karburantit, lubrifikanteve, gomave dhe defekteve të bëra në bazë të 
planifikimit të buxhetit për çdo mjet. 

 -Kryen çdo detyrë tjetër të dhënë me urdhër të eprorit. 

 

Neni 98 
Punonjës, mirëmbajtës, marangoz 

(i)Misioni 

Është punonjës ndihmës në varësi direkte të përgjegjësit të sektorit të shërbimeve.  

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Zbaton me përpikmëri detyrat e dhanë nga eprori.  

-Zgjidhur problematika të përditshme në infrastrukturën në shkolla, koshte, çerdhe, njësi 
administrative, etj. 

-Menaxhon dhë është përgjegjës për materialet e punës në ngarkim të tij. 
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-Kryen detyra të tjera të përshtatshme me natyrën e tij të punës të ngarkuara nga përgjegjësi apo 
titullari. 

Neni 99 
Sektori i Arsimit, Sportit dhe Kulturës 

(i)Misioni 

Sektroi i Arsimit, Sportit dhe Kulturës ka në varësi, inspektor sporti, mirëmbajtës terreni sportiv. 
Drejtues mjeti auto/mikro bus, Konviktin, Qëndrën Kulturore, Kopsht-çerdhen, QKF.  

Neni 100 
Përgjegjësi i Sektorit të Arsimit, Sportit dhe Kulturës 

(i)Misioni 

Përgjegjësi i Sektorit drejton dhe menaxhon punën e sektorit. Ai mban kontakte të drejtpërdrejta 
me Drejtorin e Drejtorisë dhe Përgjegjësit e sektorëve të tjerë për të siguruar cilësi në punën që 
kryen. 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

 -Ndjek dhe ndikon në mbarëvajtjen e punës në Sektorin e Arsimit, Kulturës dhe Sportit për të 
gjitha kategoritë dhe grupmoshat që përfshin Bashkia Skrapar. 

 -Bashkëpunon me Zyrën Vendore Arsimore dhe merr masa për të garantuar  disiplinën në punë 
dhe respektimin e kërkesave të rregullores së shkollës. 

 -Përgatit analiza, raporte, relacione dhe informime për sektorin. Një herë në muaj informon 
drejtorin dhe kur është e nevojshme Kryetarin e Bashkisë për mbarëvajtjen e sektorit dhe me 
kërkesë të tij e për arsye problemore informon edhe Këshillin Bashkiak. 

 -Harton tematikat përkatëse për t'a paraqitur në analizat periodike të Këshillit të Bashkisë. 

 -Përgatit, në përputhje me aktet ligjore e nënligjore materialet për bursat e nxënësve e 
studentëve dhe i paraqet në Këshillin Bashkiak për shqyrtim e miratim. 

 -Përgatit, në bashkëpunim me Zyrën Vendore Arsimore projekt-vendimin e transportit të linjave 
të mësuesve që punojnë dhe nxënësve që mësojnë jashtë vendbanimeve. 

 -Bashkëpunon me  Shërbimet Publike për garantimin e higjenës në ambientet shkollore dhe 
arsimin parashkollor. Harton për këtë çështje kontrolle tematike të përbashkëta, si dhe kontrolle 
operative të vazhdueshme. 

 -Bashkëpunon me Drejtorinë e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore në 
bashki për të siguruar aktivitete të arsimit, binjakëzime me institucione homologe, pritje të 
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delegacioneve e grupeve të ndryshme etj. 

 -Punon për administrimin dhe gjallërimin e jetës kulturore dhe artistike, në përputhje me 
politikat e bashkisë, me fokus të veçantë zhvillimin e aktiviteteve rinore. 

 -Përgatit materialin e duhur për një projekt kulturor (shkresa përcjellëse, kontrata, çelje fondi) 
dhe e ndjek atë deri në financimin e projektit. 

 -Mbikqyr organizimin dhe realizimin kulturor të gjithë ceremonialeve zyrtare. 

 -Koordinon punën me sektorë të tjerë, për realizimin e projekteve të përbashkëta të fushës 
kulturore dhe artistike. 

 -Ndjek organizimin e veprimtarive kulturore sipas kalendarit të programuar për vitin. 

 -Evidenton pasuritë kulturore të qytetit, si ato arkeologjike, etnografike, figurat historike të 
qytetit etj., dhe organizon veprimtari për promovim vlerash. 

 -Trajton akordimin e titujve dhe stimujve vendor të nderit për personalitete me kontribut të 
shquar në fushën e arsimit dhe shkencës dhe në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimeve 
Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore përgatit projekt-vendimet përkatëse për Këshillin 
e Bashkisë. 

 -Bashkëpunon me Drejtorinë e Ekonomisë, Financës dhe Tatim Taksave  buxhetin e vitit për 
kulturën dhe ndjek zbatimin e tij në proces. 

-Propogandon dhe sensibilizon komunitetin mbi zhvillimin e veprimtarive përmes mjeteve të 
komunikimit (media) lokale dhe kombëtare, për të gjitha veprimtaritë kulturore e sportive, për 
rritjen e interesit dhe tërheqjen e vizitorëve vendas e të huaj. 

-Koordinon punën midis institucioneve vartëse (Pallatin e Kulturës, bibliotekën, shkollat, 
kopshtet etj). 

-Mban lidhje me organizatat rinore (parlamentin rinor dhe qeveritë e shkollave) lokale dhe 
kombëtare, të cilat trajtojnë problemet e të rinjve për organizimin e aktiviteteve të përbashkëta, 
kulturore dhe artistike. 

 -Harton projekte për luftën kundër Dhunës, Drogës, Alkoolit, Duhanit, Bullizmit në shkolla, 
Racizmit në shkolla e Shoqëri dhe koordinon punën me Drejtoritë e Shkollave për 
implementimin e këtyre projekteve në formën e trajnimeve dhe seminareve gjithë përfshirëse. 
Informon Drejtorin dhe Kryetarin e Bashkisë për rezultatet e këtyre takimeve. 

 -Në cilësinë e anëtarit të Këshillit për Siguri Publike, Bashkia Skrapar, në bashkëpunim me 
Policinë e Shtetit, Policinë Bashkiake, Zyrën Vendore Arsimore Skrapar dhe ngushtësisht me 
drejtoritë e Shkollave, Kopshteve, Çerdhes harton plane dhe projekte që garantojnë sigurinë 
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publike brenda dhe jashtë shkollës. 

 -Garanton sigurinë publike në shkolla përmes masave që merren në bashkëpunim me struktura 
të tjera si: 

*Rrethimi i tyre 
*Vendosja e oficerëve të sigurisë në shkollat e mesme, kryesisht. 
*Hartimi i seminareve trajnues me drejtorët, mësuesit, rojet e institucioneve që secili të realizojë 
brenda kompetencave të tyre, implementimin te nxënësi të pikave bazë të sigurisë publike. 

 -Ndjek me përgjegjësi, cilësinë dhe zbatimin e njoftimeve të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit në 
shkollat e arsimit parauniversitar. 

 -Harton plane kontrolli Tematik dhe Operativ, me formular dhe pika të vlerësimit për punën e  
punonjësve, edukatoreve, duke etiketuar dhe motivuar punonjësit “e mirë” dhe penalizuar, 
paralajmëruar punonjësit “e dobët”. 

 -Mban përgjegjësi për pajisjen e shpërndarjen me lëndë drusore, energji, kushte higjenike për 
shkollat, kopshtet dhe çerdhet. 

 -Mban përgjegjësi për kushtet e konviktit, shpërndarjen e ushqimit, sigurimin e energjisë në 
mjediset e konviktit dhe dhe garantimin me roje të konviktit.   

 -Kryen edhe detyra të tjera që i ngarkohen nga eprorët e tij. 

Neni 101 
Instruktor sporti 

(i)Misioni 

Është specialist i sportit që jep mësime për të përvetësuar një mjeshtëri të caktuar, në drejtimin e  
një stërvitje sportive 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Garanton të drejtën e çdo shtetasi për t’u marrë me sport.  

-Zbaton parimin e qasjes sistematike, shkencore dhe të diferencuar të edukimit fizik e të sportit. 

-Harton planet dhe kalendarin e stërvitjes.  

-Ndjek korrespodencën zyrtare mes Bashkisë, Klubit Sportiv dhe Federatës Shqiptare të 
Futbollit. 

-Siguron dhe ruan dokumentacionet e nevojshme për zhvillimin e ndeshjeve apo aktiviteteve 
sportive. 
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-Bashkëpunon me sektorë e tjerë për problematika të shfaqura gjatë veprimtarive sportive. 

-Përpilon autorizimet dhe leje kalime të mjetit që përdoret për sportin. 

-Ndalon rreptësisht përdorimin e substancave dopping, alkoolit apo drogërave tek lojtarët. 

-Bën vlerësime dhe sygjerime për rritjen e performancës sportive.  

Neni 102 
Mirëmbajtës terreni sportiv 

(i)Misioni 

Është punonjës i sportit dhe kujdeset për gadishmërinë llogjistike të terreneve sportive apo 
mjediseve që përdoren për aktivitete sportive në Bashkinë Skrapar 

(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Parashtron kërkesa dhe nevoja për mirëmbajtjen e terrenit sportiv, 

-Kujdeset për tapetin e gjelbër, ujitjen, korrjen dhe mbjelljen e barit në terrenin sportiv sipas 
kritereve të FSHF. 

-Kujdeset për dhomat e zhveshjes, vijëzimin e fushës, rrjetat dhe aksesorë të tjerë të nevojshëm 
sportiv. 

-Ndalon rreptësisht futjen në fushë të personave të paautorizuar, mjeteve, bagëtive apo kafshëve 
të ndryshme dhe në çdo rast lajmëron përgjegjësin e sektorit. 

-Mban evidencë të veçantë lidhur me nevojat për bazën materiale që i përkasin vendit të vet të 
punës. 

-Kryen punët e mirëmbajtjes dhe të pastrimit të fushës. 

-Kontakton me përgjegjësin e Sektorit lidhur me problemet dhe nevojat në punën se tij. 

-Kryen edhe punë të tjera  dhe pas orarit te punës nëse është e nevojshme. 

-Kryen çdo detyrë tjetër me urdhër të eprorit 

Neni 103 
Drejtues Mikrobuzi 

(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Mban në gadishmëri teknike Mikrobuzin që drejton dhe zbaton me rigorozitet rregullat teknike 
në punë si dhe rregullat e qarkullimit rrugor. 
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 -Në çdo rast të lëvizë me urdhër-pune të eprorit dhe të plotësojë dokumentacionin përkatës të  
lëvizjes. 

 -Brenda datës së caktuar të dorëzoj e fletët e udhëtimit të muajit paraardhës, duke justifikuar 
lëvizjet dhe konsumin e karburantit, lubrifikanteve, gomave dhe defekteve të bëra në bazë të 
planifikimit të buxhetit për çdo mjet. 

-Për gjobat e marra si pasojë e drejtimit të gabuar të mjetit, kur kjo vërtetohet se është si rezultat i 
gabimit të tij, mban përgjegjësi personale për pagesën. 

 -Kryen çdo detyrë tjetër të dhënë me urdhër të eprorit. 

Neni 104 
Sektori i Kulturës 

(i)Misioni 

Misioni i këtij sektori është nxitja e jetës kulturore, ruajtja e traditave dhe përfaqësimi në evente 
lokale, rajonale, kombëtare apo ndërkombëtare.  Në brendësi të këtij sektori përfshihet Qëndra 
Kulturore, Muzeu, Biblioteka, Sanitaret, Fonist dhe Roje 

Neni 105 
Përgjegjës i Qëndrës Kulturore “Riza Cerova” 

(i)Detyrat dhe Përgjegjësitë 
-Kërkon dhe miraton planin e punës për çdo punonjës të këtij sektori. 
 
-Evidenton sistematikisht nevojat për riparime të pjesëshme dhe të plota në pallatin e kulturës. 
 
-Kujdeset për mirëmbajtjen e pallatit të kulturës. 
 
-Paraqet projekt-vendime e kërkesa për plotësimin e detyrës funksionale. 
 
-Mbajë lidhje me amatorët për realizimin e veprimtarive artistike si brenda dhe jashtë vendit. 
 
-Kujdeset për krijimin e kushteve sa më të përshtatëshme në pallatin e kulturës për intensifikimin 
e punës në funksion të shtimit në sasi e cilësi të veprimtarive për tërheqje sa më të gjerë të 
spektatorit. 
 
-Bashkëpunojë me zyrën e mardhënieve me publikun në bashki duke hartuar veprimtari 
kulturore, artistike që do të zhvillohen në bashki ose komuna të tjera ose jashtë shtetit. 
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-Miraton kalendarin vjetor të aktiviteteve dhe ia paraqet atë për miratim Kryetarit apo Drejtuesit 
të Sektorit. 
 
-Menaxhon të ardhurat e grumbulluara nga vendosja e biletave për shfaqje dhe bën rakordimin 
me Sektorin e Tatim – Taksave. 
 
-Organizon aktivitete kulturore dhe fton apo merr pjesë në evente rajonale, lokale apo kombëtare 
dhe ndërkombëtare. 
 

Neni 106 
Inspektor i Qëndrës Kulturore 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Organizon rregullisht provat dhe parapërgatitjet për pjesëmarrje të grupit folklorik të Skraparit 
si dhe mbikqyr eventin. 
 
-Punon për pasurimin me materiale tekst apo melodikë në bashkëpunim me fonistin për 
pasurimin e këngëve dhe shtimin e performancës. 
 
-Merr pjesë në eventet artistikë të Bashkisë si dhe ka rol në panaire, koncerte apo takime publike 
ku kërkohet prania e kësaj qëndre kulturore. 
 
-Paraqet kalendarin e aktiviteteve mujore, 3 muajore dhe vjetore. 
 
-Mbajë lidhje me amatorët për realizimin e veprimtarive artistike si brenda dhe jashtë vendit. 
 
-Kujdeset për krijimin e kushteve sa më të përshtatëshme në pallatin e kulturës për intensifikimin 
e punës në funksion të shtimit në sasi e cilësi të veprimtarive për tërheqje sa më të gjerë të 
spektatorit. 
 
-Bashkëpunojë me zyrën e mardhënieve me publikun në bashki duke hartuar veprimtari 
kulturore, artistike që do të zhvillohen në bashki ose komuna të tjera ose jashtë shtetit. 
 

Neni 107 
Lektore Muzeu 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Nxit vizitueshmërinë e frekuentimit të muzeut përmes programeve, aktiviteteve, referatave apo 
datave historike. 
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-Mban dhe administron librin e përshtypjeve të muzeut dhe çdo vit e protokollon atë pranë 
bashkisë. 
 
-Merr pjesë në kumtesa, referime, programe dhe aktivitete rajonale dhe kombëtare dhe shkëmben 
eksperienca me muzetë e tjerë. 
 
-Administron biletat e hyrjes në muze dhe shoqëron gjatë qëndrimit në muze vizitorët. 
 
-Njofton menjëherë për problematika të dhunimit, thyerjeve, vjedhjeve të muzeut dhe është 
përgjegjës për mirëmbajtjen e materialeve muzeal brenda muzeut. 
 
-Inventarizon dhe përditëson rregjistrin e aseteve muazeale që ndodhen në muze dhe kopje të 
rregjistrit e depoziton çdo fund vit në bashki. 
 
-Ruan, pasuron dhe mbron vlerat historike dhe etnografike e kulturore të territorit të Skraparit. 
 
-Hulumton nëpër arkiva apo gjetkë në interes të historisë, etnografisë dhe arkeologjisë. 
 
-Boton libra, fletëpalosje, revista, cicerone me karakter historik, arkeologjik etj. 
 
-Krijon fototekën, vidiotekën, dhe pasuron materialet më përfaqësuese. 
 
-Bashkëpunon me muzetë e rretheve fqinjë e të tjerë për shkëmbimin e vlerave dhe ekspozimin e 
tyre. 
 
-Raporton dhe jep informacion në departament për gjithë veprimtarinë brenda muzeut. 
 
-Kryen veprimtarinë e tij konform ligjeve per muzeun dhe trashegiminë kulturore. 
 

Neni 108 
Përgjegjëse e bibliotekës 

 (i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Bën drejtimin e lexuesve në aparatin informativ 
 
-Bën inventarizimin, katalogimin, vendosjen në skedarë dhe sistemimin në rafte të librave të 
dhënë dhe librave të rinj. 
 
-Regjistron çdo libër që del nga biblioteka. 
 
-Punon për regjistrimin e librave sipas regjistrit themeltar të regjistrimit në kompjuter. 
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-Ndjek afatet e dorëzimit të librave. 
 
-Kërkon bashkëpunim me strukturat e tjera të bashkisë për të ruajtur e garantuar ekzemplarët e 
biblotekës e për ti shdëmtuar ato ne raste demtimi apo moskthimi. 
 
-Pasuror biblotekën me ekzemplarë të rinj. 
 
-Nxit për pjesëmarrje dhe frekuentim përmes aktivitetesh dhe kooperimin me mësues dhe 
drejtues të shkollave, grupeve të ndryshme moshore etj. 
 
-Organizon fushata ndërgjegjësimi dhe është përgjegjës për aktivitet që bëhen në kuadër të 
leximit, në kopshte, shkolla etj. 
 

Neni 109 
Fonist 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Është përgjegjës për mirëmbajtjen e pajisjeve elektronike të sallave kulturore. 
 
-Garanton dhe merr të gjitha masat për mbarëvajtje të aktiviteteve publike apo në salla të 
mbyllura dhe evitimin e çdo problematike që vjen nga fonia. 
 
-Bashkëpunon me drejtuesit artistik të aktiviteve apo përgjegjësin e qëndrës kulturore për 
programin dhe mundëson mbarëvajtjen e tij sipas skaletës. 
 
-Jep çdo problematikë të kushtit funksional të pajisjeve apo aparaturave dhe parashtron çdo 
kërkesë për nevoja në tremuajorin e fundit të çdo viti buxhetor duke i’a parashtruar kërkesat me 
shkrim drejtuesit të sektorit. 
 
-Mban pastër dhe në përgjegjshmëri materialet e ngarkuara në inventarin respektiv të zyrës. 
 
-Tregon gadishmëri për evente apo ceremonial historik, të datave të rëndësishme, homazheve, 
apo kumtesave për trasportimin me kujdes të pajisjeve apo aparaturave. 
 
-Kryen çdo detyrë tjetër që i ngarkohet nga përgjegjësi i sektorit që është konform detyrës dhe 
natyrës së aktiviteteve që organizohen. 
 

 



 

  

Faqe 96 

 

  

Neni 110 
Sanitare e Qëndrës Kulturore 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Pastron dhe mirëmban dhe garanton  higjeninën për mjediset e zyrave, korridoreve, shkallëve të 
godinës së Qëndrës Kulturore, Kinema, Sallën e Këshillit Bashkiak, Bibliotekën, Zyrën e 
Turizmit, etj që janë në administrim kësaj qëndre. 
 
-Pastron pluhurat në orenditë e zyrave si dhe xhamat jo me pak se një herë ne javë. 
 
-Menaxhon dhe mirëadministron materiale higjeno sanitare që i jepen në dorëzim. 
 
-Përkujdeset për mirëmbajtjen dhe vaditjen e vazove me lule në mjediset e qëndrës kulturore dhe 
zyrave apo ambienteve. 
 
-Pastron dhe mirëmban rrugicat, moketet dhe koordinon punën për larjen e kostumeve folklorike 
me lavanderinë e konviktit. 
 
-Ndalon nxjerrjen në koridore të karrigeve, rafteve, tavolinave etj dhë nëse kjo kërkohet nga 
përgjegjësin, mban përgjegjësi për rikthimin në vendin e tyre. 
 
-Mban kontakt të rregullt me përgjegjësin e sektorit për çdo problem disipline, furnizimi apo 
kërkese të cfarëdoshme. 
 
-Lëviz jashtë mjedisit të punës vetëm pasi ka informuar përgjegjësin e sektorit ose burimet 
njerëzore dhe ka marrë aprovimin e tyre. 
 

 

Neni 111 
Roje i Qëndrës Kulturore 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
 
-Përgjigjet për mbrojtjen dhe sigurimin e objektit gjatë periudhës së shërbimit. 

-Paraqitet 10 minuta para se të marr objektin në ruajtje, kontrollon objektin dhe sigurohet që 
dritaret, dyert apo elementët e tjerë të jenë të sigurt.  

-Ndalon rreptësisht futjen në objekt të personave të paautorizuar. 
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-Është përgjegjës për çdo dëm të shkaktuar nga pakujdesia apo neglizhenca e tij në objekt gjatë 
shërbimit të tij. 

-Mban me përgjegjësi çelsat e objektit që ruan. 

-Raporton për  çdo problem tek eprori i tij  për gjëndjen e hapësirës që ai mbikqyr. 

 

Neni 112 
Qëndra Kulturore e Fëmijëve 

 
(i)Misioni 
Qëndra Kulturore e Fëmijëve (QKF) ka si mision edukimin dhe argëtimin e fëmijëve, kultivimin 
e prirjes të talenteve si dhe formimin e shprehive e të shkathtësive, aftësimin si qytetarë të lirë 
për të vepruar në shoqërinë demokratike 
 

Neni 113 
Përgjegjëse e Qëndrës Kulturore të Fëmijëve 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Përgjigjet për punën dhe drejton një grup me 6 orë. 
 
-Përgjigjet drejtëpërdrejt për veprimtarinë e QKF dhe udhëheq dhe kontrollon punën. 
 
-Kontrollon punën e instruktorëve të emëruar apo të jashtëm. 
 
-Merr masa për realizimin e programit. 
 
-Harton listën emërore të nxënësve që janë përzgjedhur për formimin e grupeve mësimore në 
bashkëpunim me instruktorët. 
 
-Vlerëson veprimtaritë që realizohen dhe propozon për shpërblim moral e material të 
instruktorëve, specialistëve dhe fëmijëve sipas punës që ata kanë kryer. 
 
-Propozon listën e fëmijëve që kanë prirje të veçantë dhe paraqet mendimin për trajtimin e tyre 
ekonomik nga fondet që krijohen brenda QKF. 
 
-Harton planin vjetor dhe mujor dhe ndjek e mban përgjegjësi për realizimin e tij. 
 
-Bën organizimin dhe shpërndarjen e bazës materiale dhe mësimore dhe mban përgjegjësi për to. 
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-Zbaton detyra të tjera të cituara në rregulloren Nr.36/2014 të Drejtorisë së Arsimit 
Parauniversitar në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit. 
 

Neni 114 
Instruktor i Qëndrës Kulturore të Fëmijëve 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Harton planin vjetor dhe muajor. 
 
-Drejton kursin sipas specialitetit të tij mbi bazën e një programi me objektiva të qartë. 
 
-Organizon të gjitha veprimtaritë e kursit që drejton dhe jep ndihmesën për organizimin e 
veprimtarive kulturore-artistike, sportive, shkencore në bazë qyteti dhe bashkie. 
 
-Përgjigjet dhe mban përgjegjësi për mirëmbajtjen, ruajtjen dhe fuqizimin e bazës materiale për 
zhvillimin e punës në kurs. 
 
-Zbaton detyra të tjera të cituara në rregulloren Nr.36/2014 të Drejtorisë së Arsimit 
Parauniversitar në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit. 
 

Neni 115 
Arsimi parashkollor 

 
(i)Misioni 
Edukimi i brezave dhe stimulimi i nxënies është fokus i Arsimit Prashkollor. Por paralelisht këtij 
qëllimi sfidat e ngritjes të një sistemi efikas kërkojnë që bashkia jonë e Skraparit të jetë më 
avangard me kushtet e ofruara, stafin dhe harmonizimin e tyre me komunitetin. 
 

Neni 116 
Drejtoresha e kopshtit 

 
(i)Misioni 
Drejtoresha e Kopshtit emërohet, lirohet ose shkarkohet me urdhër të Kryetarit të Bashkisë 
Skrapar. 
(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Drejton, kontrollon dhe bashkërendon veprimtarinë administrative të kopshteve vartës. 
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-Drejton veprimtarinë e institucionit, duke ndjekur në vazhdimësi zbatimin e kuadrit ligjor në 
fuqi. 
 
-Drejton  punën  për  programimin  e  realizimit  të  objektivave  vjetore  (plan-veprimi  vjetor, 
projekt-buxheti, etj). 
 
-Nxjerr  akte  që  rregullojnë  marrëdhëniet  administrative  brenda  institucionit,  si  dhe  akte  të 
tjera me karakter udhëzues në zbatim të kuadrit ligjor në fuqi. 
 
-Autorizon kryerjen e procedurave të kontrollit të brendshëm administrativ.  Në  rast  të  
konstatimit  të  shkeljeve  administrative  dhe/ose  ligjore,  jep  rekomandimet përkatëse  për  
riparimin  e  tyre,  autorizon  fillimin  e  procedurave  disiplinore  administrative për  ndëshkimin  
e  personave  përgjegjës  dhe  në  raste  të  caktuara,  autorizon  denoncimin penal pranë 
instancave përkatëse. 
 
-Miraton  rregulla  të  veçanta  për  disiplinën  administrative,  ndjek  zbatimin  e  tyre  dhe  merr 
masa ndëshkuese në rast të konstatimit të shkeljeve, sipas kuadrit ligjor në fuqi. 
 
-Jep  vlerësime  për  aktivitetin  administrativ  të  çdo  nënpunësi,  në  përputhje  me  detyrat  e 
ngarkuara. 
 
-Organizon,  menaxhon  e  bashkërendon  punën  mes  sektorit  të  çerdheve/kopshteve  dhe 
sektorit të zhvillimit dhe kujdesit psiko-social me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve në 
çerdhe/kopshte. 
 
-Koordinon  punën  lidhur  me  projektet  e  Bashkisë Skrapar. 
 
-Merr informacion në Bashki mbi projektet rikonstruktuese për çerdhet/kopshtet. 
 
-Bashkëpunon  me  donatorë,  subjekte  publikë  dhe  jopublike  për  rritjen  e  cilësisë  të 
shërbimeve që ofrohen në çerdhe/kopshte. 
 
-Krijon dhe mban lidhje me organizmat që punojnë me fëmijët dhe familjet në nevojë. 
 
-Bashkëpunon  me  Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike për  përmirësimin  e  infrastrukturës  së 
çerdheve/kopshteve dhe përmbushjen e nevojave në kohë dhe me cilësi. 
 
-Bashkëpunon  me  Sektorin e Burimeve  Njerëzore  dhe Shërbimeve për një  shpërndarje  të 
drejtë dhe efektive të personelit punonjës në sektorin e çerdheve. 
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Neni 117 
Edukatore 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Është përgjegjëse për sigurimin e kualitetit të lartë të kujdesit dhe edukimit parashkollor përmes 
punës së drejtpërdrejtë me fëmijët në grupin të. 
 
-Organizon programin edukativ që respekton filozofinë dhe konceptin e punës së institucionit ku 
secili fëmijë individualisht i ofron mbështetjen e nevojshme për zhvillim të plotë, në përgatitjen 
për shkollimin formal. 
 
-Reflekton në kontributin pozitiv si anëtar i institucionit përmes frymës bashkëpunuese. 
 
-Është përgjegjëse për zhvillim të përgjithshëm dhe përkujdesjes për fëmijët sipas standardeve të 
përcaktuara për edukim parashkollor. 
 
-Zbaton konceptin e akademisë së fëmijëve, planifikimit global, javor dhe reflektimit ditor të 
aktiviteteve sipas grupmoshave të fëmijëve. 
 
-Është përgjegjëse për mirëqenien dhe sigurinë e të gjithë fëmijëve në grup përkatës. 
 
-Vëzhgon zhvillimin e secilit fëmijë dhe prezentimin e këtij zhvillimi përmes formave të 
vëzhgimit. 
 
-Përgjegjëse për mirëmbajtjen e një ambenti eduaktiv mikëpritës për fëmijë dhe prindër si dhe të 
mësuarit dhe lojës si dhe pastërtia dhe mirëmbajtja e dhomave të grupeve janë përgjegjësi e 
edukatorëve. 
 
-Raporton çfarëdo shqetësim për zhvillimin apo shëndetin e cilitdo fëmijë individualisht tek 
drejtori i kopshtit. 
 
-Ndërton raporte dhe mban komunikim profesional miqësor dhe bashkëpunues me prindër, 
kolegë dhe bashkëpunëtorët e jashtëm. 
 
-Organizon takimeve individuale dhe grupore me prindër në nivel grupi. 
 
-Zbaton punën në frymën e filozofisë dhe politikës së institucionit. 
 
-Raporton rregullisht dëmet e evidentuara apo shqetësimet e tjera tek drejtoresha e kopshtit apo 
personit përgjegjës 
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-Krijon qasje fleksibile ndaj punës dhe gatishmëri për t’i përmbushur detyrat shtesë sipas 
nevojës. 
 

Neni 118 
Edukatore çerdhe 

(i)Misioni 
Edukatorja e çerdhes duhet të ketë karakteristikat e prindit për të luajtur si duhet rolin 
ndërmjetësmidis prindit dhe fëmijës 
 
(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Pret fëmijën në mëngjes, merr të dhëna për gjendjen e tij shëndetësore, për rrobat dhe pajisjet 
personale, higjenën e tyre dhe ndërton punën me të gjatë ditës. 
 
-Kujdeset që ushqimi të jetë i ngrohtë, i gatuar mirë si dhe të jepet në orarin e caktuar. 
 
-Punon që  të  zbatojë  në  kohë  orarin  e  gjumit  si  dhe  për  moshat  më  të  rritura  edhe  orën  
e  edukimit  përzhvillimin psikomotor të fëmijëve. 
 
-Mënjanon  ndotjen  e  fëmijëve  duke  bërë  larje  me  ujë  të  ngrohtë  në  pjesët  e  ndotura  
dhekujdeset që edhe ndërresat qëdo të përdorë të jenë të pastra. 
 
-Kujdeset që lodrat dhe çdo gjë tjetër që përdoret nga fëmijët të jenë e pastër. 
 
-Mban shënime për  gjendjen shëndetësore të fëmijëve përmes sjelljes së tyre dhe kontrollit 
tëtemperaturës duke vënë në dijeni prindin në çastin e përcjelljes. 
 
-Mban  adresat  e  prindërve  dhe  përmes  telefonit  i  njofton  ata  për  rastet  kur  gjendja  e  tyre  
nuk paraqitet e mirë. 
 
-Kujdeset që salla dhe mjediset të jenë të pastra e të dezinfektuara. 
 
-Kujdeset që fëmijët të konsumojnë tërësisht kuotën ditore të ushqimit dhe për këtë gjë të bëjë 
vërejtje e të japë rekomandime edhe për llojet, sasinë e cilësinë e ushqimit. 
 
-Është përgjegjëse për ruajtjen dhe përdorimin e mirë të pajisjeve të çerdhes. 
 
-Përcjell fëmijën duke e vënë në dijeni prindin marrës për sjelljen e fëmijës gjatë ditës duke i 
kërkuar edhe çfarë rrobash duhet të sjellë të nesërmen. 
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-Ia dorëzon detyrën edukatores marrëse me të dhënat e faktit për gjendjen e fëmijëve. 
 
-Pastron mjedisin në çerdhe dhe është përgjegjëse që pastërtia dhe higjiena të jenë në shkallën 
më të lartë. 
 
-Kujdeset që dushet, banjat të jenë në funksion dhe të kenë ujë të ngrohtë vazhdimisht gjatë ditës. 
 
-Kujdeset  që  banjat  të  jenë  shumë  të  pastra  dhe  të  dezinfektuara  me  solucione  dhe  
përbërës klori. 
 
-Kujdeset për larjen e objekteve që prekin fëmijët si dhe dezinfektimin e tyre. 
 
-Kujdeset që të pastrohen krevatët, rrobat e ndotura si dhe raftet e vendosjes së  rrobave dhe 
pajisjeve të fëmijëve. 
 
-Mban pastër territorin dhe oborrin e çerdhes. 
 
-Kërkon të furnizohet me mjete e objekte për të kryer një pastrim sa më të mirë. 
 
-Kryen çdo detyrë tjetër që i cakton përgjegjësja. 
 

Neni 119 
Sekretare e arsimit të mesëm 

(i)Detyra dhe përgjegjësi 
-Sistemon dhe mirëmban arkivin e institucionit arsimor.  
 
-Plotëson amzën.  
 
-Përgatit dokumentet qëshkolla lëshon për nxënësit ose ish-nxënësit e saj. 
 
-Ve në dijeni drejtorin e shkollës kur vëren pasaktësi në dokumentacionet. 
 
-Bën  korrigjime  në  dokumentacione  vetëm  në  praninë  e  drejtorit  dhe të dy mësuesve, duke 
nënshkruar të gjithë një procesverbal ku shpjegohet korrigjimi. 
 
-Merr dhe dërgon postën zyrtare. 
 
-Përgatit, sipas udhëzimeve në fuqi, statistikat që dërgohen në DAR/ZA dhe i ruan ato. (Në 
mungesë të sekretarit  të emëruar,  statistikat  ruhen  për  katër  vjet  në arkivin e institucionit 
arsimor). 
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-Për  çdo  regjistrim  të  ri  të  nxënësve  siguron  dhe  ruan  certifikatën  personale  dhe dëftesën 
e lirimit ose kopjet e tyre. 
 
-Përgatit procedurat e transferimit të nxënësve.  
 
-Administron regjistrat e klasave që janë në përdorim të përditshëm.  
 
-Përgatit çdo muaj listë-prezencën e punonjësve të institucionit arsimor. 

 
Neni 120 

Sanitare Arsimi pranë Shkollës së Mesme 
(i)Detyra dhe përgjegjësi 
-Paraqitet në punë 60 minuta para fillimit të punës së administratës (7:00) dhe largohet 60 minuta 
para punonjësve të tjerë. 

-Mban pastër sallat, klasat, mjediset e shkollave dhe të gjitha ambientet e përbashkëta si 
koridoret etj.  

-Mban përgjegjësi për gjithë performancën e pastërtisë, që nga hyrja e shkollës dhe gjithë 
mjediset e saj.  

-Mirëmban të gjitha mjetet e pastrimit.  

-Merr furnizimin e nevojshëm me detergjent për larjen e zyrave, xhamave, orendive, 
korridoreve,tualeteve etj.  

-Mban pastër pajisjet e tualeteve.  

-Mban përgjegjësi për inventarin e korridoreve (rrugica, tapete, ndriçues, tablo, panorama, 
korniza me foto të ndryshme etj.) sipas inventarit.  

-Mban uniformën e punës gjatë 8-orarëshit, gjithnjë në gjendje të mirë. 

-Ruan etikën qytetare me me nxënësit, mësuesit dhe prindërit dhe banorë të komunitetit që vijnë 
në shkollë, për punë apo shërbime të ndryshme.  

-Kryen edhe detyra të tjera dhe jashtë orarit në raste ceremoniali apo emergjence, me të drejtë 
pushimi ose  pagese, sipas Kodit të Punës në Republikën e Shqipërisë. 
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Neni 121 
Roje Arsimi pranë Shkollës së Mesme 

(i)Detyra dhe përgjegjësi 
 
-Përgjigjet për mbrojtjen dhe sigurimin e objektit gjatë periudhës së shërbimit. 

-Paraqitet 10 minuta para se të marr objektin në ruajtje, kontrollon objektin dhe sigurohet që 
dritaret, dyert apo elementët e tjerë të jenë të sigurt.  

-Ndalon rreptësisht futjen në objekt të personave të paautorizuar. 

-Është përgjegjës për çdo dëm të shkaktuar nga pakujdesia apo neglizhenca e tij në objekt gjatë 
shërbimit të tij. 

-Mban me përgjegjësi çelsat e objektit që ruan. 

-Raporton për  çdo problem tek eprori i tij  për gjëndjen e hapësirës që ai mbikqyr. 

 
 

Neni 122 
Konvikti i Shkollës së Mesme 

 
(i)Misioni 
Krijimi i kushteve optimale dhe me standarte të akomodimit, ushqimit, zhvillimit të studimit dhe 
siguri për nxënësit e konviktit. 
 

Neni 123 
Drejtor i konviktit 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Organizon dhe drejton punën edukative në konvikt. 

-Miraton planin vjetor dhe mujor të personelit edukativ dhe ndjek punën që bëhet për zbatimin e 
tij 

-Ndihmon dhe kontrollon punën edukative që zhvillon personeli edukativ 

-Siguron kushte normale të përhershme e shëndetësore për jetesë dhe studim 

-Kontrollon punën e personelit edukativ për përsosjen e mëtejshme të jetesës në konvikt 

-Kërkon informacion për problemet dhe shqetësimet që dalin në aktivitetin e përditshëm dhe 
cakton detyra për eleminimin e tyre 
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-Punon në mënyrë sistematike për të hapur horizont, për të rritur personalitetin, autoritetin e 
edukatorëve dhe nxit iniciativën e tyre për edukimin dhe formimin e gjithëanëshëm të nxënësit, 
për rregull dhe disiplinë. 

-Ushtron kontrolle, nxjerr konkluzione dhe cakton detyra për përmirësimin e mëtejshëm të punës 
apo për eleminimin e mangësive. 

-Kontakton në mënyrë të vazhdueshme me drejtorinë e shkollave ku janë nxënësit konviktor për 
eleminimin e shqetësimeve nga nxënësit konviktor. 

-Ndjek dinamikën e lëvizjes së nxënësve dhe jep forcën çdo ditë duke bashkëpunuar me 
edukatorët dhe magazinën. 

-Njihet me realizimin e kuotës ditore të shpenzuar dhe në bashkëpunim me kuzhinën dhe 
përfaqësinë e këshillit të nxënësve dhe sektorit të ushqimit (nxënës) harton menynë javore të 
ushqimit në konvikt. 

-Ushtron kontrolle të vazhdueshme për të verifikuar sasinë dhe gjendjen e orendive në përdorim 
të mjediseve, mjeteve të punës së rrobalarëses, kuzhinës dhe përcakton detyrat konkrete. 

-Përgjigjet para institucionit të Bashkisë nga ka varësi për organizimin, drejtimin dhe 
funksionimin normal të jetës në konvikt. 

-Organizon takime periodike me komisionin e nxënësve për sektorët e ndryshëm, ushqimit, 
higjenës, mirëmbajtjes, disiplinës, aktiviteteve për problemet e jetës së përditshme në konvikt. 

-Mban kontakte të vazhdueshme me prindërit dhe organizon mbledhje një herë në muaj 

-Ndjek punën e dezhurnit nga nxënësit në kuzhinë dhe daljen e ushqimit për të luftuar fenomenin 
e abuzimit. 

-Mban përgjegjësi për realizimin në kohë të detyrave. u jep kompetenca edukatorëve dhe u 
kërkon llogari për zbatimin e tyre 

-Përpilon “listëprezencën në fund të çdo muaji për ditëngrëniet dhe ndjek mbylljen e kuotës tek 
arkëtarja e bashkisë” 

-Merr në kohë VKM dhe mbledh dokumentet personale për nxënësit (kriteri ekonomik) (Trajtimi 
me ndihmë ekonomike – Certifikata etj dokumente që duhen për t’u trajtuar me bursë) 

-Paraqet në kohë dosjen personale të çdo nxënësi që kërkon bursë pranë bashkisë 

-Në fund të muajit bën relacionin e pagave për çdo punonjës. 
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Neni 124 
Kujdestar i konviktit 

 (i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Organizon dhe zhvillon punën edukative mësimore që zhvillohet në këtë institucion.  
 
-Vendos rregull dhe disiplinë dhe ndjek me përpikmëri regjimin e brendshëm ditor. 
 
-Drejton dhe kontrollon punën e personelit edukativ administrativ e punëtor dhe njofton për çdo 
problem Drejtorin e Konviktit. 
 
-Kujdeset për edukimin, ushqimin, higjienën dhe ruajtjen e shëndetit të konviktorëve, për 
shlodhjen e organizuar të tyre, dhe mirëmbajtjen e bazës materiale. 
 
-Harton planin vjetor të mirëmbajtjes së objekteve e të pajisjeve. 
 
-Merrr masa për arkëtimin e plotë e në kohë të kuotave të konviktorëve. 
 
-Udhëzon, ndihmon e kontrollon vazhdimisht personelin administrativ dhe edukativ, me 
mbledhje të vecanta mujore te protokolluar, kur e shikon të nevojshme rishikon oraret sipas 
regjimi ditor dhe nevojave të konviktorëve. 
 
-Harton planin vjetor dhe punon me plane pune mujore dhe ditore 

-Evidenton gjeneralitetet e çdo nxenësi, adresat e tyre dhe mundësitë e komunikimit me familjet. 

-Punon për të njohur dhe evidentuar nxënësit me vese, sjellje të pahijshme, veprimet e 
palejueshme (të ndaluara) dhe ndërton punën edukative të diferencuar. 

-Punon për të njohur mirë psikologjinë, veçoritë, interesat dhe prirjen e nxënësve. 

-Siguron rregull, disiplinë, frymë demokratike, harmoni dhe marrëdhënie të ngrohta e miqësore 
me nxënësit dhe midis tyre. 

-Lufton me tërë format veset, veprimet e pahijshme dhe të ndaluara të përcaktuara në dispozitat 
normative dhe të detajuara e zbërthyera në Rregulloren e jetës së brendshme të konviktit. 

-Organizon dhe ndjek studimin e nxënësve evidenton mungesat, i raporton ato, mban lidhje me 
mësuesit kujdestarë dhe prindërit e nxënësve. 

-Mban lidhje me prindërit duke i informuar për punën, vijimin, sjelljen, shqetësimin e çdo 
nxënësi në takimin mujor me ta. 

-Siguron zbatimin e regjimit ditor dhe rregullin e brendshëm nëmjediset e konviktit 
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-Edukatori së bashku me personelin tjetër nëkonvikt përgjigjet për ruajtjen, mirëmbajtjen dhe 
mirëadministrimin e gjithë pasurisë që ndodhet në konvikt. 

-Edukatori në mungesë të kagazinierit shpërndan bazën materiale mbi bazën e kartelave 
personale të çdo nxënësi. 

-Jo më pak se njëherë në muaj verifikon materalet e shpërndara, gjendjen e mjediseve dhe merr 
masat e nevojshme për rivendosjen e gjendjes normale. 

-Para se të largohen nxënësit merr masat e nevojshme për dorëzimin e plotë të materialeve.  

-Prioritet të marrë zëvendësimi fizik i materialeve të dëmtuara në bashkëpunim me magazinën. 

-Në çdo fund jave jep forcën dhe dorëzon listën e nxënësve që kryejnë dezhurnin në konvikt. 

-Sistemon nxënësit në dhomat e fjetjes dhe mencë duke caktuar përgjegjësat e tyre. 

-Nuk largohet nga puna pa raportuar numrin e nxënësve që aktualisht ndodhen në konvikt 

-Puna dhe aktiviteti ditor pasqyrohen me shkrim dhe procesverbal. 

 
Neni 125 

Kuzhiniere e konviktit 
 (i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Është përgjegjës kryesor për gjithçka në sektorin e kuzhinës. 

-Me shembullin personal apo kërkesë rigoroze siguron që ndihmësit të pajisen me librezë 
shëndetësore. 

-Siguron që puna të kryhet me standartet e nevojshme por siguron dhe dokumentacionin e 
nevojshëm. 

-Punon 7 orë në ditë me ose pa ndërprerje 

-Mban përgjegjësi për cilësinë dhe sasitnë e ushqimeve që pranon për gatim. 

-Kontrollon dhe vë përpara përgjegjësisë ndihmësit që abuzojnë, që punojnë pa përgjegjësi, që 
nuk mbajnë uniformën e caktuar, që nuk janë korrekt në zbatimin e detyrave (ndihmës kuzhinier 
/ pjatalarëse) duke siguruar shembullin personal. 

-Jep me dokument ushqimet që do të përdorin turnet, duke shënuar sasinë dhe cilësinë e tyre 
sipas mënyrës së hartuar. 

-Kërkon që çdo turn të plotësoj dokumentacionin për cilësinë e gatimit dhe heqjen e kampionit. 

-Ndjek zbatimin e menusë javore 
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-Afishon normativat ushqimore për konsumin ditor. 

-Përcakton me shkrim mënyrën, kohën dhe kushtet e marrjes dhe dorëzimit të turnit. 

-Përgjigjet materialisht pra dhe shpërndan e kontrollon kujdesin për ruajtjen e materialeve në 
përdorim. 

-Përgjigjet drejtpërdrejt për cilësinë e ushqimeve që gatuan dhe shpërndahet, deri edhe penalisht 
nëse ndodhin komplikacione tek nxënësit nga ushqimi. 

-Dalja e ushqimeve nga magazina të bëhet në prezencë dhe të nxënësit dezhurn e titullarit. 

-Siguron shpërndarjen e ushqimeve sipas gramaturave të miratuara. 

-Organizon punën dhe kontrollon ecurinë e punës së pjatalarëseve, duke siguruar pastërti 
shembullore të enëve, të pajisjeve që përdoren si dhe mjediseve të gatimit dhe të ngrënies. 

-Lejon futjen në kuzhinë vetëm të personave të shoqëruar nga titullari dhe edukatori dezhurn. 

-Përgjigjet për ruajtjen dhe administrimin e materialeve të kuzhinës, mensës dhe i bën dorëzimin 
e turnit pasardhës. 

-Dorëzon dhe merr në dorëzim turnin kur çdo gjë është konform rregullave të përcaktuara nga 
titullari. 

-Paraqitet në punë 5 minuta përpara dhe largohet 5 minuta pas orarit të punës. (06:30 – 13:30. 
dhe 13:00 – 20:00) 

 
Neni 126 

Punonjëse e administrimit të vlerave materiale dhe ushqimit 
 
 (i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Magazinon mallra të shoqëruar me dokumente përkatëse të cilat i ruan sipas afateve kohore të 
përcaktuara.  

-Mban fletë analizë për produktet, Raport Vetereniar,  

-Mbikqyr dhe mban përgjegjësi për Afat Skadencat që duhet të shoqërojnë produktet e 
ambalazhuara të përcaktuara, të përcaktuara në kontratë.  

-Mban fletë hyrjet, fletë daljet, librat e magazinës, menunë javore si dhe procesverbalin për 
furnizimin. 

-Mallrat ushqimore pranohen në magazinë nëpërmjet komisionit të ngritur nga Kryetari i 
Bashkisë. 
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-Përgatitet për inventare, zhvillon ato dhe ruan ato konftorm rregullores në fuqi. 

-Bashkëpunon me edukatorët dhe sektorët e tjerë për të shpërndarë materiale nxënësve sipas 
kartelave përkatëse dhe dorëzimin nga nxënësit.  

-Bashkërendon punën me Drejtorinë e Konviktit për të përcaktuar gjendjen e mjediseve apo 
ambjenteve në përdorim. 

-Bashkëpunon me edukatorët për të organizuar dhe realizuar dorëzimet e nxënësit në fund të vitit 
shkollor duke pasqyruar dëmet, përgjegjësitë dhe hartuar dokumentet për të zhdëmtuar 
materialet. 

-Pasqyron dokumentacionin e nevojshëm, procesverbalet e komisionit përkatës, materialet që 
blihen ose dhurohen nga donatorët ose shoqata të ndryshme. 

-I përmbahet në daljen e ushqimit nga magazina vlerës së kuotës ditore të ushqimit në bazë të 
forcës së dhënë nga drejtori ose kujdestari në rast të mungesës së këtij të fundit. 

-Ushqimet janë pasqyruar në fletëdaljet ditore dhe firmosen në prezencë tëdrejtorit, nxënësit 
dezhurn. 

-Harton grafikun e shpërndarjes së ushqimeve në mëyrë tëdrejtë, sipas stinëve ku nxënësit ti 
jepen në bazë të kalorive dhe sasisë së caktuar. 

Neni 127 
Rrobalarëse 

 (i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Rrobalarëset për kryerjen e detyrës varen nga edukatori dezhurn. 

-Përgjigjet materialisht për gjithçka që ka në ambjentin ku punon njëlloj me edukatorin. 

-Informon edukatorin në mënyrë të rregullt në rastet kur konstaton dëmet ose probleme 
shqetësuese në mjediset e konviktit. 

-Merr pjesë në pastrimin radikal që bëhet ditë të shtunë. 

-Rrobalarsja nuk lejon asnjë person të futet në konvikt pa lejen e edukatorit. 

-Komunikon me kulturë dhe të krijoj marrëdhënie korrekte me edukatorin dhe nxënësin. 

-Përgjigjet materialisht për ambjentet në përdorim. 

Neni 128 
Pjatalarëse 

 (i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Pjatalarëset për kryerjen e detyrës varen nga edukatori dezhurn. 
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-Mban përgjegjësi për mallrat që pësojnë dëmtim nga pakujdesia e saj. 

-Përgjigjet materialisht për gjithçka që ka në ambjentin ku punon njëlloj me edukatorin. 

-Informon edukatorin në mënyrë të rregullt në rastet kur konstaton dëmet ose probleme 
shqetësuese në mjediset e konviktit. 

-Merr pjesë në pastrimin radikal që bëhet ditë të shtunë. 

-Nuk lejon asnjë person të futet në konvikt pa lejen e edukatorit. 

-Komunikon me kulturë dhe të krijoj marrëdhënie korrekte me edukatorin dhe nxënësin. 

-Përgjigjet materialisht për ambjentet në përdorim. 

Neni 129 
Sanitare 

 (i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Sanitaret për kryerjen e detyrës varen nga edukatori dezhurn. 

-Përgjigjet materialisht për gjithçka që ka në ambjentin ku punon njëlloj me edukatorin. 

-Informon edukatorin në mënyrë të rregullt në rastet kur konstaton dëmet ose probleme 
shqetësuese në mjediset e konviktit. 

-Merr pjesë në pastrimin radikal që bëhet ditë të shtunë. 

-Sanitarja nuk lejon asnjë person të futet në konvikt pa lejen e edukatorit. 

-Të komunikoj me kulturë dhe të krijoj marrëdhënie korrekte me edukatorin dhe nxënësin. 

-Përgjigjet materialisht për ambjentet në përdorim. 

Neni 130 
Roje dite 

 (i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Merr urdhëra nga titullari, edukatori i turnit dhe përgjigjet përpara tyre për kryerjen e detyrës. 

-Punojnë me turne të përcaktuara nga ora 13:00 – 20:00 si dhe turni i tretë me ose pa shkëputje 
deri në orën 07:30 me pushim ditën pasardhëse. 

-Roja i turnit të dytë bashkëpunon me kujdestarët për kryerjen e studimit të detyrueshëm nga 
nxënësit në ditët e caktuara. 

-Vendqëndrimi të jetë pranë portës në mjedisin e brendshëm të konviktit dhe në rast shiu në 
dhomën e rojes. 
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-Turni i tretë kryen detyra në lëvizje në tërë pjesën e brendshme të institucionit, pa hequr 
vëmendje nga kontrolli i pjesës së jashtme të tij. 

-Ndalon hyrjen në mjedisin e konviktit të personave që nuk punojnë e nuk kanë lidhje me 
nxënësit, përjashtuar rastet kur autorizon drejtuesi. 

-Ndalohet hyrja e tregtarëve ambulantë. 

-Ndalohet hyrja e prindërve pa u shoqëruar nga edukatorët duke siguruar takimet në dhomën e 
edukatorit. 

-Ndalohet largimi nga vendi i punës pa siguruar më parë zëvendësimin. 

-Në raste të veçanta zëvendësohet me urdhër të titullarit ose edukatorit nga një punonjës tjetër i 
konviktit. 

-Kontrollon hyrjen dhe daljen e personelit ose të nxënësve. 

-Nuk lejon hyrje ose dalje të nxënësve apo prindërve pas orës 20:00 përjashtuar titullarit ose 
edukatorëve. 

-Ndërhyn në mënjanimin e konfrontimeve të ndryshme ndërkohë informon nëse e sheh të 
arsyeshme. 

-Çdo turn e kryesisht i treti raporton titullarin në mungesë të tij edukatorin dezhurn për ngjarjet e 
shqetësimet e ndodhura. 

-Merr dhe dorëzon detyrën me procesverbal, ku pasqyrohet gjendja e objektit, shqetësimet dhe 
detyrat e lëna nga titullari. 

-Në ditët që nuk ka nxënës, roja kryen dhe detyra plotësuese 
 

Neni 131 
Roje 

(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Përgjigjet për mbrojtjen dhe sigurimin e objektit gjatë periudhës së shërbimit. 

-Paraqitet 10 minuta para se të marr objektin në ruajtje, kontrollon objektin dhe sigurohet që 
dritaret, dyert apo elementët e tjerë të jenë të sigurt.  

-Ndalon rreptësisht futjen në objekt të personave të paautorizuar. 

-Është përgjegjës për çdo dëm të shkaktuar nga pakujdesia apo neglizhenca e tij në objekt gjatë 
shërbimit të tij. 

-Mban me përgjegjësi çelsat e objektit që ruan. 
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-Raporton për  çdo problem tek eprori i tij  për gjëndjen e hapësirës që ai mbikqyr. 

 
Neni 132 

Sektori i Mbrojtjes Civile 
 
(i)Misioni 
Ky sektor është struktura që përgjigjet për gjendjet e reagueshmërisë dhe monitorimin e situatave 
që cënojnë komunitetin dhe njëherësh është strukturë që garanton mbrojtjen civile 
 

Neni 133 
Përgjegjësi i Sektorit të Mbrojtjes Civile 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Siguron zbatimin e dispozitave të ligjit dhe merr masa për mbrojtjen nga zjarri dhe për 
shpëtimin në objektet që ka në administrim ose në pronësi Bashkia Skrapar. 
 
-Kërkon financim për ngritjen, mbajtjen dhe funksionimin e stacioneve të mbrojtjes nga zjarri 
dhe shpëtimit, sipas përcaktimeve në dispozita të veçanta. 
 
-Planifikon dhe kërkon fonde për përmirësimin e infrastrukturës për mbrojtjen nga zjarri dhe për 
shpëtimin bashki.  
 
-Nxjerr vendime, urdhra dhe urdhëresa të detyrueshme për zbatim nga personat juridikë dhe 
fizikë vendas ose të huaj, që kryejnë veprimtari në juridiksionin e tyre që cënojnë apo cënohen 
nga situata që kërkojnë mbrojtje civile. 
 
-Vendosë lidhje dhe bashkëpunon me partnerë ose dhurues të shteteve të tjera, për të siguruar 
asistencë teknike, kualifikime e specializime për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin, si dhe 
për furnizimin materialo-teknik të zjarrfikësve. 
 
-Në studimet urbanistike dhe në projektet e veprave që hartohen dhe miratohen nga bashkia, të 
parashikojë masat organizative e teknike dhe fondet financiare për mbrojtjen nga zjarri dhe për 
shpëtimin. 
 
-Merr në analizë gjendjen e masave të sigurisë nga zjarri dhe të shpëtimit dhe përcaktojë detyra 
për përmirësimin e tyre në njësinë administrative. 
 
-Kontrollon organizimin, funksionimin dhe zbatimin e detyrave të stacioneve të mbrojtjes nga 
zjarri dhe të shpëtimit, që ka në varësi. 
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-Kërkon dhe jep në raste zjarresh masive, emergjencash e fatkeqësish të tjera, ndihmë me 
automjete, pajisje e personel nga stacionet zjarrfikëse në bashkitë fqinje. 
 
-Siguron zbatimin efektiv të akteve të nxjerra nga kryetari i bashkisë dhe të këshillit që kanë të 
bëjnë me sigurimin e rendit e të qetësisë dhe mbarëvajtjen e punëve publike. 
 
-Drejton organizimin dhe bashkërendimin e punëve për hartimin e planeve të përgatitjes për 
emergjencë civile në bashkinë dhe për zbatimin e masave të mbrojtjes. 
 
-Grumbullon dhe të përpunon të dhënat e nevojshme nga njësitë administrative të bashkisë për 
zbatimin e detyrave të planizimit dhe përballimit të emergjencave civile.  
 
-Organizon sistemin e lajmërimit të popullatës për rrezikun dhe të kujdeset për funksionimin e 
mjeteve të lajmërimit. 
 
-Parashikon burimet dhe rezervat e nevojshme për sistemimin e popullatës në raste të 
emergjencës nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera. 
 
-Realizon organizimin, bashkërendimin dhe pajisjen e forcave operacionale.  
 
-Ndjek realizimin e detyrave për lehtësimin e efekteve të emergjencës civile dhe për organizimin 
e ndërhyrjes për të vepruar.  
 
-Ndjek riaftësimin nga fatkeqësitë natyrore ose nga fatkeqësitë e tjera. 
 
-Paraqet kërkesë për ndihmë në bashkitë fqinje e në qark, nëse është e nevojshme. 
 
-Analizon gjendjen e planizimit dhe të përballimit të emergjencës civile në bashki dhe të njoftojë 
në qark. 
 
-Zbaton detyrat e caktuara nga strukturat e planizimit dhe të përballimit të emergjencave civile 
në nivel qendror.  
 
-Cakton drejtuesin e operacionit për përballimi n e emergjencës civile në territorin e bashkisë. 

Neni 134 
Inspektor i emergjencave 

 
(i)Misioni 
Specialisti i Emergjencave Civile është nëpunës civil në varësi të drejtpërdrejtë të Përgjegjësit të 
Sektorit të Mbrojtjes Civile  
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(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 
 
-Siguron zbatimin e dispozitave ligjore për emergjencat civile dhe merr masa për mbrojtjen nga 
zjarri dhe për shpëtimin në objektet që ka në administrim ose në pronësi Bashkia Skrapar. 
 
-Kërkon dhe jap në raste zjarresh masive, emergjencash e fatkeqësish të tjera, ndihmë me 
automjete, pajisje e personel. 
 
-Zbaton masat e sigurisë që parandalojnë fatkeqësitë e ndryshme natyrore si dhe ndihmon në 
kapërcimin e tyre duke u dhënë gjithashtu ndihmë të dëmtuarve në raste urgjence. 
 
-Zbaton detyrat e caktuara nga eprori direkt ne zbatim te kuadrit ligjor për emergjencat civile. 
 
 
 

Neni 135 
Policia Bashkiake 

 
(i)Misioni 
Policia Bashkiake është organ ekzekutiv që ka për detyrë të kryejë funksione në shërbim të 
rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike brenda territorit të Bashkisë Skrapar, në 
përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar. 
 

Neni 136 
Kryeinspektor i policisë bashkiake 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Siguron zbatimin efektiv të akteve të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe të vendimeve që kanë 
të bëjnë me sigurimin e rendit e të qetësisë dhe mbarëvajtjen e punëve publike. 
 
-Merr masa për ruajtjen e pasurisë së bashkisë si dhe atyre që administrohen nga ana e saj. 
 
-Siguron zbatimin e urdhërave të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë në lidhje me personat juridike 
ose fizike që nuk derdhin detyrimet fiskale ndaj bashkisë si dhe çdo detyrim tjetër pasuror ndaj 
saj. 
 
-Mbikqyr e verifikon nëse shtetasit në administrim të pasurisë së tyre, zbatojnë ose plotësojnë 
kërkesat e akteve bashkiake. 
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-Konstaton e parandalon ndotjet e mjedisit, hedhjen e mbeturinave të ndryshme si dhe te 
sinjalizon kryetarin për shfaqjet e parazitëve të dëmshëm e të rrezikshëm si dhe për rastet e 
shfaqjeve të epidemive. 
 
-Ndalon, shmang e prish ndërtimet e paligjshme, ndalon zëniet e paligjshme të trojeve dhe 
ndërtesave e objekteve publike të bashkisë dhe organizon lirimin e tyre. 
 
-Mbikqyr dhe ndjek në bashkëpunim me policinë e qarkullimit rrugor, oraret e ndalim 
qarkullimit në segmente dhe rrugë të caktuara të qytetit, duke zbatuar urdhërat e Kryetarit për 
qarkullimin në qytet. 
 
-Kujdeset për qetësinë publike, duke shmangur zëniet, mënjanuar zhurmat e shkaktuara nga 
grumbullimet e njerëzve, autoporlantët e radiove dhe magnetofoneve, rënien pa vend të borive të 
automjeteve në rruge, banesa e mjedise të tjera publike që sjellin shqetësime për të tjerët. 
 
-Merr masa për ruajtjen e rendit kur ka grumbullime njerëzish, si në tregjet, panairet, ceremoni 
publike, artistike, fetare e sportive në kinema, pallat kulture, pallat sporti, objekte kulti dhe 
mjedise të tjera publike. 
 
-Inspekton respektimin e dispozitave ligjore që rregullon veprimtarinë e shitblerjes në mjedise 
publike. 
 
-Kontrollon marrjen e masave të sigurisë që parandalon fatkeqësitë e ndryshme natyrore si dhe 
ndihmon në kapërcimin e tyre duke u dhënë gjithashtu ndihmë të dëmtuarëve në raste urgjence. 
 
-Merr masa të përkohshme ndaj të sëmurëve psikike në gjendje të rëndë që krijojnë shqetësime 
për rendin publik. 
 
-Kujdeset për ruajtjen e afisheve, njoftimeve e shpalljeve publike si dhe heqjen e tyre kur 
konstatohet se janë të paligjshme e të paautorizuara. 
 
-Është përgjegjës për organizimin e punës së policisë bashkiake, zbatimin e ligjshmërisë dhe 
rregullave të funksionimit të policisë. 
 
-Merr urdhëra nga titullari ose i autorizuari i tij, i analizon ato dhe u’a transmeton efektivit të 
policisë dhe organizon punën për zbatimin e detyrave. 
 
-Bashkëpunon dhe koordinon punën e policisë bashkiake me struktura të tjera brenda bashkisë, si 
Inspektoriati Ndërtimor, Sektori i Taksave dhe Tarifave, etj,. si dhe struktura jashtë bashkisë si 
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Komisariati i Policisë, Zyra e Emergjencave Civile të nënprefekturës, shërbimi i Mbrojtjes 
Kundër Zjarrit etj. 
 
-Bën grafikun e shërbimit të policëve nëpër turne, ndan detyrat dhe kontrollon zbatimin e tyre. 
 
-Përditëson vazhdimisht urdhëra, rregullore dhe ligje që dalin dhe bën trajnimin e njohjen me to 
të efektivit. 
 
-Harton planet mujore dhe vjetore te punes, apo plane me karakter operativ e emergjent duke 
koordinuar më parë me strukturat bashkëpunuese dhe i miraton ato tek Kryetari ose i autorizuari 
i tij. 
 
-Përgjigjet për uniformën dhe performancën ushtarake të policisë bashkiake dhe bën propozime 
konkrete para titullarit për përmirsimin e saj si dhe vlerësimin individual të efektivit. 
 
-Mban evidenca të sakta të orëve jashtë orarit të punës për efektivin si dhe dokumenton punën 
konkrete të secilit efektiv. 
 
-Kontrollon proces-verbalet e marrjes dhe dorëzimit të punës kur ajo është me turne. 
 
-Mban dhe plotëson regjistrin e kundravajtjeve administrative që ndodhin në Bashki si dhe 
kundravajtësve përkatës. 
 
-Përgatit raporte, informacione e të dhëna të tjera sipas rastit dhe ia paraqet titullarit. 
 
-Bën vlerësim rezultatesh në punë të secilit punonjës, në fundin e çdo viti dhe i’a paraqet ato me 
sygjerimet përkatëse titullarit. 
 
-Kryen dhe detyra të tjera që jep titullari por që nuk janë në kundërshtim me ligjin dhe natyrën e 
punës së policisë. 
 

Neni 137 
Punonjës i policisë bashkiake 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Paraqitet në punë i rregullt dhe me uniformën e caktuar. 
 
-Zbatojnë urdhërat e shefit me performancën, ndjenjën dhe përgjegjësinë e ushtarakut. 
 
-Zbatojnë grafikun e shërbimit dhe detyrat e lëna nga inspektori. 
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-Pasqyron në proces verbalin e dorëzimit problemet e dala gjatë turnit në ditët që punojnë me 
turn  dhe jep informacionin e duhur për kolegun. 
 
-Bën ekzekutimin e vendimeve të këshillit bashkiak dhe urdhërit konkret të Kryetarit të 
Bashkisë. 
 
-Raporton për çdo problem e për çdo rast tek kryeinspektori i policisë bashkiake për problemin 
apo pengesën e dalë. 
 
-Bashkepunon me  policinë e rendit, atë të qarkullimit në raste të veçanta dhe emergjente, duke 
vepruar me inisiativen e tij dhe krahas kësaj në të tilla raste domosdoshmërisht duhet të njoftoj 
kryeinspektorin. 
 
-Kujdesen për rendin dhe qetësinë në godinen e bashkisë dhe i përgjigjen menjëherë shqetësimit 
të çdo punonjësi a zyrtari. 
 
-Zbaton dhe detyra te tjera te paparashikuar ne rregullore dhe ligj qe jepen nga titullari por nuk 
jane në kundërshtim me ligjin dhe përformancën e policit.  
 

Neni 138 
Sektori i shërbimit të mbrojtjes nga zjarri 

 
(i)Misioni 
Mbrojtja e jetës së njerëzve dhe e pronës nga rreziku i zjarrit dhe i fatkeqësive natyrore e 
fatkeqësive të tjera në rastet e emergjencave, parandalimin dhe shpëtimin e jetës së njerëzve e të 
pronës nga rreziku i zjarrit, kontrollin e zbatimit të ligjshmërisë, dhënien e asistencës teknike, si 
dhe ndërhyrjen në rastet e emergjencave e të fatkeqësive natyrore e fatkeqësive të tjera. 

Neni 139 
Komandant stacioni 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Ndërhyn me të gjitha mjetet dhe forcat që disponon për shuarjen e zjarreve, shpëtimin e jetës së 
njeriut, gjësë së gjallë e pronës, për çdo rast, aksident, incident, fatkeqësi dhe emergjenca të 
ndryshme. 
 
-Harton raportin e ndërhyrjes, me forcat, mjetet, taktikën e përdorur, kostot e ndërhyrjes, dëmin e 
përafërt të shkaktuar nga zjarri. 
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-Organizon, inspekton dhe jep asistencë teknike për zbatimin e ligjshmërisë, të normave e të 
rregullave për sigurinë e jetës së njerëzve, të pronës, nga rreziku i zjarrit. 
 
-Organizon punën për rritjen e gadishmërisë së mjeteve, pajisjeve e personelit për rritjen e 
efikasitetit në ndërhyrjen në kohë për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin, në raste fatkeqësish të 
ndryshme. 
 
-Organizon stërvitje demonstrative, takime e trajnime me institucione dhe subjekte të ndryshme, 
për dhënien e njohurive mbi sigurinë nga zjarri. 
 
-Ndihmon organet e hetimit, me kërkesën e tyre, për hetimin dhe sqarimin e rrethanave e të 
shkaqeve të rënies së zjarrit dhe bën aktin e ekspertizës teknike. 
 
-Bashkëpunon me strukturat e Policisë së Shtetit, me institucione të sigurisë publike, strukturat e 
Forcave të Armatosura, shërbimin e Mbrojtjes Civile, shërbimin e urgjencës mjekësore, për 
shpëtimin e jetës së njerëzve e të pronës nga zjarri, rreziqet teknologjike, fatkeqësitë natyrore e 
fatkeqësi të tjera. 
 
-Përpilon evidenca statistikore për çdo rast ndërhyrjeje e inspektimi dhe i dërgon në Drejtorinë e 
Përgjithshme të MZSH-së. 
 
-Kryen studime në fushën e sigurisë nga zjarri dhe shpëtimin, në bashkëpunim me institucionet 
studimore, shkencore e projektuese. 
 
-Njofton, rregullisht, publikun për detyrat dhe masat në fushën e sigurisë nga zjarri dhe 
shpëtimin, për rreziqet që vijnë në rast zjarresh, fatkeqësish natyrore, teknologjike, si dhe për 
mënyrën e dhënies së ndihmës në këto raste, përmes formave të ndryshme të informimi. 

Neni 140 
Komandant shërbimi 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Ndërhyn me të gjitha mjetet dhe forcat që disponon për shuarjen e zjarreve, shpëtimin e jetës së 
njeriut, gjësë së gjallë e pronës, për çdo rast, aksident, incident, fatkeqësi dhe emergjenca të 
ndryshme. 
 
-Bllokon, deri në plotësimin e masave të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, veprimtarinë, në të 
gjitha kategoritë e proceseve teknologjike të veprave, strukturave dhe institucioneve në mjediset 
publike, pajisjet, materialet, lëndët e rrezikshme, që sjellin pasoja për jetën e njerëzve ose 
pronën, si lëndët plasëse, municionet, helmet e forta, lëndët lehtësisht të ndezshme e të 
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djegshme, lëndët radioaktive etj., kur ato paraqesin rrezik për jetën e njerëzve ose pronën dhe kur 
në to nuk janë zbatuar dispozitat e parashikuara në këtë ligj. 
 
-Organizon, inspekton dhe jep asistencë teknike për zbatimin e ligjshmërisë, të normave e të 
rregullave për sigurinë e jetës së njerëzve, të pronës, nga rreziku i zjarrit. 
 
-Organizon punën për rritjen e gadishmërisë së mjeteve, pajisjeve e personelit për rritjen e 
efikasitetit në ndërhyrjen në kohë për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin, në raste fatkeqësish të 
ndryshme. 
 
-Bllokon të gjitha mjediset ku ka rënë zjarr, për të ruajtur të paprekur vendin e ngjarjes. 
 
-Urdhëron largimin e menjëhershëm, nga mjediset, të pajisjeve dhe materialeve e lëndëve të 
rrezikshme, që sjellin pasoja për jetën e njerëzve dhe të pronës. 
 
-Merr masa administrative ndaj kundërvajtësve, sipas dispozitave të veçanta të këtij ligji dhe në 
përputhje me ligjin për kundërvajtjet administrative. 
 
-Kryen çdo detyrë tjetër me urdhër të eprorit. 

Neni 141 
Luftues, shpëtues, asistent 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Bllokon, deri në plotësimin e masave të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, veprimtarinë, në të 
gjitha kategoritë e proceseve teknologjike të veprave, strukturave dhe institucioneve në mjediset 
publike, pajisjet, materialet, lëndët e rrezikshme, që sjellin pasoja për jetën e njerëzve ose 
pronën, si lëndët plasëse, municionet, helmet e forta, lëndët lehtësisht të ndezshme e të 
djegshme, lëndët radioaktive etj., kur ato paraqesin rrezik për jetën e njerëzve ose pronën dhe kur 
në to nuk janë zbatuar dispozitat e parashikuara në këtë ligj. 
 
-Bllokon të gjitha mjediset ku ka rënë zjarr, për të ruajtur të paprekur vendin e ngjarjes. 
 
-Urdhëron largimin e menjëhershëm, nga mjediset, të pajisjeve dhe materialeve e lëndëve të 
rrezikshme, që sjellin pasoja për jetën e njerëzve dhe të pronës. 
 
-Merr masa administrative ndaj kundërvajtësve, sipas dispozitave të veçanta të këtij ligji dhe në 
përputhje me ligjin për kundërvajtjet administrative. 
 
-Kryen çdo detyrë tjetër me urdhër të eprorit. 
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Neni 142 
Drejtues automjeti 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Mban në gadishmëri teknike automjetet që drejton dhe zbatojë me rigorozitet rregullat teknike 
në punë si dhe rregullat e qarkullimit rrugor. 

 -Në çdo rast të lëvizë me urdhër-pune të eprorit dhe të plotësojë dokumentacionin përkatës të  
lëvizjes. 

 -Brenda datës së caktuar të dorëzoj e fletët e udhëtimit të muajit paraardhës, duke justifikuar 
lëvizjet dhe konsumin e karburantit, lubrifikanteve, gomave dhe defekteve të bëra në bazë të 
planifikimit të buxhetit për çdo mjet. 

 -Kryen çdo detyrë tjetër të dhënë me urdhër të eprorit. 

Neni 143 
Ndërmarrja e shërbimeve publike  

 
(i)Misioni 
Ndërmarrja e Shërbimeve Publike është varësi e Bashkisë Skrapar dhe kryen shërbime në të mirë 
të komunitetit. Ajo është e konceptuar si drejtori. 
 

Neni 144 
Drejtor i shërbimeve publike  

 
 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Organizon punën për funksionimin normal të sektorëve dhe zyrave në varësi dhe përgjigjet për 
disiplinën e punës së gjithë nëpunësve dhe punonjësve të sektorëve. 
  
-Miraton planin e punës dhe veprimtarisë së sektorëve dhe zyrave në vartësi. 
 
-Bashkërendon dhe koordinon punën midis sektorëve dhe zyrave në bashki në funksion të 
realizimit të qëllimit të përbashkët të punës. 
 
-Mbledh një herë në javë përgjegjësat e sektorëve duke kërkuar realizimin e detyrave të 
ngarkuara si dhe bën komunikimin e detyrave dhe urdhërave që merr nga Kryetari i Bashkisë. 
-Llogarit buxhetin e ndërmarrjes  me gjithë treguesit e tij të realizuar për vitin dhe të parashikuar 
për vitin pasardhës. 
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-Kryen dhe detyra të tjera të vecanta të parashikuara ose jo në këtë rregullore por të ngarkuara 
nga Kryetari për probleme që lidhen me natyrën e punës së tij apo zyrave e sektorëve që varen 
prej tij, por që nuk bien në kundërshtim me ligjet e rregullat në fuqi. 
 

Neni 145 
Jurist dhe arkivist pranë ndërmarrjes së shërbimeve publike  

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Grumbullon gjithë dokumentacionin që mbetet për t‘u arkivuar, për të cilin Ndërmarrja nuk e 
shfrytëzon.  
 
-Sistemon dosjen përkatëse të çdo mbledhje të mbajtur (data e mbledhjes, problemet e 
shqyrtuara, lajmerimet për mbledhje dhe per secilen pike te rendit te dites, raportin ose relacionin 
përkates, projektin e vendimit dhe realcionin shpjegues, kopje te vendimit apo urdhërit si dhe 
procesverbalin përkates të mbledhjes). 
 
-Çdo fillim viti ben arkivimin e gjithë materialeve, për vitin paraardhës  të të gjithë sektoreve dhe 
nëpunësve përfshirë dhe arkivimin e materialeve të regjistruara në mënyre elektronike. 
 
-Administron dhe sistemon arkivin sipas problematikës së sektorëve dhe i vë në dispozicion të 
ndërmarrjes kur është e nevojshme për nevoja pune brënda administratës. 
 
-Përgjigjet ndaj kërkesave të nëpunësve të administratës apo personave të interesuar per 
dokumente të ndryshme që ruhen në arkiv, duke e bërë këtë vetëm sipas legjislacionit përkatës. 
 
-Përditëson stafin me ndryshimet ligjore sipas sektorit dhe llojit informacional të punës. 
 
-Jep sqarime ligjore në varësi të kërkesave dhe nevojave të dala. 
 
- Siguron asistencë juridike për veprimtarinë e sektorëve apo zyrave përkatëse si dhe Këshillit të 
Bashkisë. 
 
-Përgatit materiale me karakter juridik (padi, mbrojtje, rekurse etj) për probleme që lidhen me 
natyrën e punës për secilin sektor por dhe të veçanta që i ngarkon titullari. 
 
-Kryen rolin e juristit të njësisë së prokurimit publik për realizimin e prokurimeve. 
 
-Kryen detyra të tjera juridike të ngarkuara nga legjislacioni përkatës. 
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Neni 146 
Specialist i burimeve njerëzore dhe protokoll në ndërmarrjen e shërbimeve publike 

 
(i)Misioni 
Kryen veprime për pranimin, regjistrimin e shpërndarjen në Drejtori të korespondencës zyrtare si 
dhe administron të dhënat e punonjësve të sektorit 
(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Mban në çdo rast protokollet e mbledhejeve dhe takimeve të ndryshme që bëhen në 
administratë, duke sekretuar protokollin përkatës.  
 
-Shkresat dhe dokumentacionet që dalin nga Ndërmarrja duhet të jenë të rregullta, të firmosura 
sipas rastit nga Drejtori, të vulosura dhe të protokolluara. 
 
-Ruan një kopje të shkresës sipas afatit e pas përfundimit të afatit respektiv të ruajtjes kujdeset 
për arkivim.  
 
-Shkresat dhe dokumentet nisen me postë nën interesimin maksimal të tij. 
 
-Shkresat e nisura me e-mail protokollohen dhe ruhet një kopje e e-mail. 
 
-Sipas rastit dhe interesimit të nëpunësit hartues të shkresës, një kopje e shkresës mbahet dhe nga 
nëpunësi. 
 
-Evidenton çdo ditë listëprezencën e punonjësve dhe raporton çdo mungesë tek Sektori i 
Financës. 

-Mirëadministron raportet mjekësore dhe harton planin e lejeve vjetore. 

-Kryen detyra të tjera të ngarkuara nga Drejtori në përputhje me natyrën e punës. 

Neni 147 
Teknik ndërtimi në ndërmarrjen e shërbimeve publike 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Organizon dhe ndjek punën për ecurinë e kontrollit përfundimtar të projekteve. 

-Ndjek  pagesat  e  detyrimeve  për  tërheqjen  e  Lejes  së  Ndërtimit,  si  taksa  dhe  penalitete. 

-Realizon kontrollin përfundimtar të dokumentacionit teknik të projekt-zbatimit për çdo leje 
ndërtimi të miratuar.  

-Garanton përputhjen e projektit të arkitekturës  me  konfiguracionin  e  planvendosjes  së  
miratuar, si dhe respektimin e standarteve të projektimit. 



 

  

Faqe 123 

 

  

-Kontrollon  dokumentacionin  ligjor  dhe  atë  teknik  konstruktiv  të  dosjeve  për kërkesat e 
miratuara. 

-Raporton tek eprori direkt për detyrat e ngarkuara dhe problemet që dalin 

Neni 148 
Roje në ndërmarrjen e shërbimeve publike 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Përgjigjet për mbrojtjen dhe sigurimin e objekteve apo hapësira të gjelbra, shesheve apo 
lulishteve gjatë periudhës së shërbimit. 

-Paraqitet 10 minuta para se të marr detyrën, kontrollon dhe sigurohet gjithçka është konform 
rregullave dhe sinjalizon çdo parregullsi.  

-Është përgjegjës për çdo dëm të shkaktuar nga pakujdesia apo neglizhenca e tij gjatë shërbimit 
të tij. 

-Mban me përgjegjësi çelsat e objektit që ruan. 

-Raporton për  çdo problem tek eprori i tij  për gjëndjen e hapsirës që ai mbikqyr. 

Neni 149 
Përgjegjës i sektorit të financës në ndërmarrjen e shërbimeve publike 

  
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Kryen të gjitha detyrat që parashikon neni përkatës për detyrat e shefit të sektorit. 
 
-Koordinon aktivitetin e punës midis specialistëve cakton detyra dhe ndjek e kontrollon  
zbatimin e tyre. 
 
-Përpilon planet mujore dhe vjetore dhe përgjigjet për zbatimin e tyre. 
 
-Plotëson dhe kontrollon të gjitha dokumentat shoqërues për çdo urdhër shpenzimi. 
 
-Mban evidencën e gjendjes së aktiveve të qëndrueshme. 
 
-Mban evidencën e aktiveve qarkulluese. 
 
-Bën përgatitjen e llogarisë vjetore të aktivitetit financiar të bashkisë së bashku me specialistët e  
kontabilitetit. 
 
-Përpilon listëpagesat dhe bën regjistrimin në librin e pagës për secilin punonjës. 
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-Përpilon listëpagesat e punonjësve për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe bën rakordimin  
mujor për pagesat. 
 
-Përpilon statistikat për numrin e punonjësve dhe fondin e pagave për zyrën burimeve njerëzore. 
 
-Në përputhje me Legjislacionin në fuqi me metodat e përllogaritjes së pagave harton projekt  
nevojat e fondeve për paga. 
 
 

Neni 150 
Arkëtar i sektorit të financës në ndërmarrjen e shërbimeve publike 

  
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Kryen çdo ditë arkëtimet sipas mandate arkëtimit të prerë duke shënuar qartë analizën e 
arkëtimit që t’i përgjigjet destinacionit të llogarisë përkatëse.  
 
-Jep kopjen e mandatpagesës ndaj çdo subjekti pagues.  
 
-Kryen çdo ditë pagesat sipas listëpagesave të dhëna nga llogaria, firmos mandatpagesën dhe i 
regjistron ato çdo ditë në librin e arkës. 
 
-Mban monedha metalike për kthim resto klientëve në zbatim edhe të parimeve të etikës dhe e ka 
të ndaluar kategorikisht të marr vlera monetare në trajtë kusuri, dhurimi apo shpërblimi nga ana e 
subjektit pagues.  
 
-Mirëmban blloqet e pagesave sipas numrave serial dhe mirëmenazhon ruajtjen e tyre. 
 
-Depoziton, brënda orarit të caktuar të ardhurat nga arkëtimi në arkën e bashkisë apo bankë. 
 
-Përgjigjet për mungesat dhe tepricat në arkë dhe për përsëritje mbi 3 herë të këtyre veprimeve 
mbahet qëndrim në përputhje me Kodin e Punës në Republikën e Shqipërisë dhe i nënshtrohet 
masave administrative. 

Neni 151 
Magazinier i sektorit të financës në ndërmarrjen e shërbimeve publike 

  
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Kryen çdo ditë veprimet e furnizimit dhe shpërndarjes me materiale të ndryshme industriale 
sipas kontratave. 
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-Shpërndan sipas parimit të ekonomicitetit funksional, materiale sipas nevojave, planit dhe  
udhëzimeve të dhëna nga Përgjegjësi i Sektorit apo Drejtori. 

-Bën shpërndarjen duke pasur parasysh nevojat e institucionit.  

-Përgjigjet për bazën materiale që ka në ngarkim. 

 -Kryen çdo ditë veprimet e hyrje-daljeve sipas urdhrave, kontratave dhe planeve të miratuar të 
shpërndarjes. 

 -Mban në çdo kohë librin e magazinës dhe regjistron me kartela lëvizjet ditore. 

 -Përpilon çdo15-ditor pasqyrat përmbledhëse të hyrje-daljeve dhe i dorëzon pranë Përgjegjësit të 
Sektorit. 

 -Çdo fillim muaji rakordon me Përgjegjësin e Sektorit kartelat 2-fishe, duke shkëmbyer firmën 
në kartela. 

 -Përgjigjet materialisht për diferencat që mund të rezultojnë në magazinë gjatë kontrolleve të 
kryera. 

 -Kryen veprimet e hyrje-daljeve sipas planit të furnizimit në varësi të kontigjentëve që ndodhen 
në ditën përkatëse. 

 -Kryen veprime të hyrje-daljeve sipas planit të furnizimit dhe shpërndarjes së mallrave apo 
produkteve të magazinës, sipas kërkesës së drejtuesve të  sektorëve, në varësi të kontigjentëve që 
ndodhen në ditën përkatëse. 

 -Rregjistron me kartela lëvizjet ditore. 

  -Regjistron mallrat industrialë që hyjnë në magazinë dhe përmes një plani shpërndarjeje, i bën 
shpërndarjen e tyre tek punonjësit e administratës. 

 -Përgjigjet para eprorit direkt për punën dhe problemet e magazinës. 

Neni 152 
Ekonomist 

(i)Detyra dhe përgjegjësitë 

-Regjistron faturavet e blerjeve dhe shitjeve 

‐Regjistron veprimet e magazinës, kryen rakordimin në lidhje me lëvizjet e artikujve dhe 
materialeve dhe bën inventarizimin 

‐Ndjek dhe monitoron marrëdhëniet me klientët dhe furnitorët e ndërmarrjes dhe kryerjen e 
rakordimeve në mënyrë periodike. 
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‐Kryen kontrollin e detajuar  të të ardhurave dhe shpenzimeve të ndërmarrjes dhe bën analizën 
sipas zërave 

‐Përgatit periodikisht raporte financiare për ndërmarrjen.  

-Kryen detyra të tjera të ngarkuara nga drejtori. 

 

 

Neni 153 
Përgjegjës i sektorit të gjelbërimit dhe dekorit në ndërmarrjen e shërbimeve publike 

 
 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Ndan detyrat për punonjësit dhe ndjek zbatueshmërinë e tyre. 

-Evidenton çdo ditë zonat problematike dhe mban përgjegjësi për mos pastrimin e tyre. 

-Monitoron dhe Vlerëson punonjësit. 

-Harton plane të lëvizjes dhe mbikqyr ekzekutimin e tyre. 

-Ndërmerr fushata ndërgjegjësimi me nxënësit e shkollave apo banorë për ruajtjen pastër të 
mjedisit. 

-Jep, justifikon dhe fakton lejet e dhëna për punonjësit e terrenit dhe mban përgjegjësi për punën 
e pakryer nga këto leje të dhëna deri sa zëvendëson me punonjës sekondar zonën e mbuluar. 

-Kryen çdo detyrë të ngarkuar nga Drejtori. 

Neni 154 
Agronom i sektorit të gjelbërimit dhe dekorit në ndërmarrjen e shërbimeve publike 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Kontrollon dhe mbikqyr kultivimit të bimëve sipas standardeve të prodhimit, shfrytëzimin 
efikas të burimeve dhe koordinon detyrave. 

-Raporton mbi realizimin e planeve javore, mujore dhe vjetore.  

-Mbikqyr dhe kontrollon statistikat në lidhje me kulturat në tërësi dhe sipas njësive 

-Vihet në dispozicion të eprorit për çdo detyrë që del pas ankesë/kërkesave të qytetarëve të 
Bashkisë Skrapar . 
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Neni 155 
Mjeshtër gjelbërimi dhe dekori në ndërmarrjen e shërbimeve publike 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Përgjigjet për hapësirat e gjelbërta.  

-Mirëmban dhe krijon menaxhon lulishtet, parqet, sheshin qëndror dhe kurorat dekorative të 
gjelbërta.  

-Administron dhe ruan mjetet dhe pajisjet, materialet dekoruese të festave apo datave historike, 
banderola, parrulla, drita festive etj. 

-Harton planin e krasitjeve dhe kontrollit të gjelbërimit në hapësirat urbane konform formave të 
përshtatshme dhe estetike. 

-Sygjeron tipoligji pemësh derokative që kanë nevojë për mirëmbajtje, shtim, heqje ose mbjellje 
në zona specifike duke ruajtur planimetri në zhvillimore të qytetit. 

Neni 156 
Mirëmbajtës i varrezave 

(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Mirëmban territorin e varrezave publike dhe kujdeset mbarëvajtjen. 

-Kujdeset për prerjen e barit, largimin e mbeturinave, largimin e materialeve zjarrvënëse, qirinjve 
të ndezur në hapësira etj. 

-Hap varre. 

-Miradministron bazën material dhe mjetet e punës. 

-Raporton çdo ditë tek eprori direkt per problematikat e hasura gjatë punës.  

-Kryen cdo detyre tjeter ne pajtim me ligjin me urdher te eprorit. 

 

Neni 157 
Punëtor në ndërmarrjen e shërbimeve publike 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Zbaton detyrat e dhëna nga përgjegjësi i sektorit. 

-Mban uniformën e caktuar gjatë orarit të ushtrimit të punës. 
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-I ndalohet përdorimi i telefonit gjatë orarit të punës. 

-Raporton në çdo rast kur i kërkohet zonën që po mbulon, vendnodhjen dhe kohën që i duhet për 
finalizimin e punës në atë segment apo sektor pune. 

-Sillet me etikë dhe kulturë. 

-Mban përgjegjësi për mos kryerjen e punës së dhënë dhe në çdo rast inspektimi duhet të 
dëshmoj (vizualisht në terren ose përmes kritereve të tjera matëse) punën e kryer nga ai. 

Neni 158 
Brigadier në sektorin e ndërtimit në ndërmarrjen e shërbimeve publike 

 
 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Dokumenton çdo ditë kohën dhe volumin e punës së punonjësve të sektorit. 

-Dokumenton, në bashkëpunim me inxhinierin e ndërtimit, çdo ditë kohën dhe volumin e punës 
së makinerive të sektorit. 

-Përgjigjet për plotësimin e kushteve të punës të sektorit si furnizimin me bazë materiale,  
karburante etj. 

-Mban kartelat ditore të furnizimit me karburante të makinerive. 

-Kryen çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga eprorët 

 

Neni 159 
Mjeshtër guri dhe mirëmbajtës i sektorit të ndërtimit në ndërmarrjen e shërbimeve 

publike 
 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Punon për ndërtimin e veprave të ndryshme. 

-Koordinon punën me punonjës të tjerë në përputhje me afatet të realizimit të punës. 

-Menaxhon lëndën ndërtimore të nevojshme dhe parashtron kërkesa dhe nevoja tek përgjegjësi i 
sektorit. 

-Tregon kujdes gjatë punës dhe mirëmban veglat e punës, bën pastrimin e tyre në fund të çdo dite 
pune dhe siguron pastërti të veshjes së uniformuar të punës. 

-E ka të ndaluar dhe ndalon për punëtorët e tjerë gjatë punës të konsumoj apo konsumojnë alkool 
gjatë orarit të punës. 



 

  

Faqe 129 

 

  

-Ndjek rregullisht udhëzimet e dhëna nga drejtuesit e sektorit për kushte të veçanta të punës së 
objektit që ndërtohet apo veprës. 

Neni 160 
Punëtor i sektorit të ndërtimit në ndërmarrjen e shërbimeve publike 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Koordinon punën dhe rolin e tij në përputhje me planin e kërkuar dhe afatet të realizimit të 
punës. 

-Mirëmenaxhon lëndën ndërtimore të nevojshme dhe parashtron kërkesa dhe nevoja tek 
përgjegjësi i sektorit. 

-Tregon kujdes gjatë punës dhe mirëmban veglat e punës, bën pastrimin e tyre në fund të çdo dite 
pune dhe siguron pastërti të veshjes së uniformuar të punës. 

-E ka të ndaluar dhe ndalon për punëtorët e tjerë gjatë punës të konsumoj apo konsumojnë alkool 
gjatë orarit të punës. 

-Ndjek rregullisht udhëzimet e dhëna nga drejtuesit e sektorit për kushte të veçanta të punës së 
objektit që ndërtohet apo veprës. 

Neni 161 
Elektricist i sektorit të ndërtimit në ndërmarrjen e shërbimeve publike 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Ndjek rigorozisht veprimet duke i’u përmbajtur skemave elektrike të instalimit. Në raste të 
ndërtimit të skemave të reja duhet të lajmëroj sektorin e planifikimit dhe të marr konfirmimin 
nga Drejtori apo Kryetari i Bashkisë për ndodhjen përballë ngjarjes së re që kërkon ndërhyrje të 
re. 

-Kontrollon funksionimin e pajisjeve elektrike, llampave, shtyllave të ndricimit elementëve 
dekorativ ndriçues etj.. 

-Merr masa sigurie për sa rastet kur kërkohet prerja e kabllove dhe kryen izolimin e 
menjëhershëm apo stakimin e energjisë që përkon me rrjet qëndror, rrjet të veçuar apo rrjetin e 
ndriçimit rrugor. 

-Mban përgjegjësi për pajisjet të cilat menaxhohen nga sektori ku ai bën pjesë dhe inventarizon 
çdo çdo detaj të djegur apo prishur duke e zëvendësuar me të riun. Në çdo rast të tillë, asiston së 
bashku me ekipin e punës në asgjesimin e materialeve të vjetra dhe mban kopje procesverbali 
konstatimi, asgjesimi të dokumentuar me foto apo video nga ky proces.  
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-Kryen vazhdimisht kontroll në linjat e ndricimit në institucionet e bashkisë apo në ndricimin 
rrugor.  

-Zbaton dhe verifikon rezistencën dhe tensionin si dhe raporton menjëherë rastet e konstatuara 
nga ai të abuzimit me energjinë elektrike të bashkisë.  

-Në rast të punimeve të brendshme në godinat e bashkisë, lajmëron paraprakisht përgjegjësin e 
Sektorit Mbështetës në Bashki për punimet që do kryehen, dhe nuk fillon punë përpara se të jenë 
njoftuar të gjithë punonjësit e zyrave për heqjen e pajisjeve elektrike nga puna. Pasi merr këtë 
konfirmim, duke shprehur afërsisht edhe kohëzgjatjen e punës që duhet të kryej, lajmëron 
rikthimin e energjisë në të njëjtën forme me njoftimin e heqjes së pajisjeve elektrike nga zyra, 
duke njoftuar rikthimin e energjisë. Inspekton çdo zyrë, pas çdo rasti të tillë për pasoja të 
mundshme nga ndërhyrja elektrike.  

-Menaxhon dhe mirëadministron veglat dhe pajisjet e punës dhe në rast humbje të tyre mban 
përgjegjësi. 

Neni 162 
Usta i sektorit të ndërtimit në ndërmarrjen e shërbimeve publike 

 
 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Orienton punimet dhe jep sygjerime për ndërtimin e veprave të ndryshme. 

-Koordinon punën me punonjës të tjerë në përputhje me afatet të realizimit të punës. 

-Menaxhon lëndën ndërtimore të nevojshme dhe parashtron kërkesa dhe nevoja tek përgjegjësi i 
sektorit. 

-Tregon kujdes gjatë punës dhe mirëmban veglat e punës, bën pastrimin e tyre në fund të çdo dite 
pune dhe siguron pastërti të veshjes së uniformuar të punës. 

-E ka të ndaluar dhe ndalon për punëtorët e tjerë gjatë punës të konsumoj apo konsumojnë alkool 
gjatë orarit të punës. 

-Ndjek rregullisht udhëzimet e dhëna nga drejtuesit e sektorit për kushte të veçanta të punës së 
objektit që ndërtohet apo veprës. 

Neni 163 
Sektori i mirëmbajtjes së rrugëve rurale 

 
(i)Misioni 
Përmbushja e nevojave të komunitetit nëpërmjet kryerjes së shërbimeve publike të mirëmbajtjes 
të rrjetit të rrugëve brenda juridiksionit territorial të Bashkisë Skrapar. 
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Neni 164 
Mbikqyrës në sektorin e mirëmbajtjes së rrugëve rurale 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Supervizon punimet në mirëmbajtje të rrugëve ekzistuese lokale, trotuarëve dhe meremetimit të 
godianave institucinale. 

-Përgatit raporte për eprorin për punimet që kryhen me të dhëna të sakta dhe cdo ndërhyrje në 
rrjetin e rrugëve lokale. 

-Ndjek dhe mer masa për cdo ankesë të qytetarëve.  

-Zbaton cdo detyrë tjetër me urdhër të eprorit. 

Neni 165 
Punëtor në sektorin e mirëmbajtjes së rrugëve rurale 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Mirëmban rrugëve rurale të njësive administrative të Bashkisë Skrapar, kryen sistemimin e tyre, 
mbushja e gropave, pastrimi i kanaleve anësore të rrugës, heqja e ferrave, vendosja e tubacioneve 
për kalimin e ujërave në rrugë, bërja e mureve mbajtëse, mbrojtja e rrugëve nga erozioni dhe 
rrëshkitjet, shtrimi me cakull i tyre. 

-Kryen zhbllokimin e rrugëve rurale nga dëbora gjatë dimrit. 

-Mbledh dhe largon ujërat e shiut nga rrugët rurale dhe mbrojtjen nga përmbytjet për rrugët. 

-Ndërton, rehabiliton dhe mirëmban rrugët rurale dhe sinjalizimit rrugor, trotuaret dhe sheshet 
publike rurale. 

-Meremeton çarjet e rrugëve nga dëmtimet, ngricat. 

-Meremeton trotuaret. 

-Meremeton godinat siç mund të jetë ndrrimi i çative, suvatime të mureve etj; 

-Mirëmban dhe mbron brezin rrugor; 

-Kryen cdo detyre tjeter me urdher te eprorit. 
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Neni 166 
Mekanik në sektorin e mirëmbajtjes së rrugëve rurale 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Mban në gadishmëri teknike automjetet që drejton dhe zbatojë me rigorozitet rregullat teknike 
në punë si dhe rregullat e qarkullimit rrugor. 

-Mban përgjegjësi për veprimet mekanike jo të rregullta dhe abuzimet e vërtetuara mbi konsumin 
e karburantit, lubrifikanteve, gomave dhe defekteve të bëra në çdo mjet. 

 -Kryen çdo detyrë tjetër të dhënë me urdhër të eprorit. 

Neni 167 
Manovrator i mjeteve të rënda në sektorin e mirëmbajtjes së rrugëve rurale 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Është përgjegjës për gjobat e marra në rastet kur mjeti që ai drejton ka thyer rregullat e 
qarkullimit rrugor, kur kjo vepër është e kryer për shkak të gabimit të drejtuesit të mjetit. Në të 
tilla raste gjoba paguhet nga drejtuesi i mjetit. 

-Mban në gadishmëri teknike automjetet që drejton dhe zbatojë me rigorozitet rregullat teknike 
në punë si dhe rregullat e qarkullimit rrugor. 

-Siguron në fillim të çdo dite pune pasjen e kutisë së emergjencës mjekësore në mjet. 

 -Në çdo rast të lëvizë me urdhër-pune të eprorit dhe të plotësojë dokumentacionin përkatës të  
lëvizjes. 

 -Brenda datës së caktuar të dorëzoj e fletët e udhëtimit të muajit paraardhës, duke justifikuar 
lëvizjet dhe konsumin e karburantit, lubrifikanteve, gomave dhe defekteve të bëra në bazë të 
planifikimit të buxhetit për çdo mjet. 

 -Kryen çdo detyrë tjetër të dhënë me urdhër të eprorit. 

Neni 168 
Shofer në sektorin e mirëmbajtjes së rrugëve rurale 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Mban në gadishmëri teknike automjetet që drejton dhe zbatojë me rigorozitet rregullat teknike 
në punë si dhe rregullat e qarkullimit rrugor. 

 -Në çdo rast të lëvizë me urdhër-pune të eprorit dhe të plotësojë dokumentacionin përkatës të  
lëvizjes. 
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 -Brenda datës së caktuar të dorëzoj e fletët e udhëtimit të muajit paraardhës, duke justifikuar 
lëvizjet dhe konsumin e karburantit, lubrifikanteve, gomave dhe defekteve të bëra në bazë të 
planifikimit të buxhetit për çdo mjet. 

-Është përgjegjës për gjobat e marra në rastet kur mjeti që ai drejton ka thyer rregullat e qarkullit 
rrugor, kur kjo vepër është e kryer për shkak të gabimit të drejtuesit të mjetit. Në të tilla raste 
gjoba paguhet nga drejtuesi i mjetit. 

 -Kryen çdo detyrë tjetër të dhënë me urdhër të eprorit. 

Neni 169 
Ndërmarrja e shërbimit pyjor 

 
(i)Misioni 
Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor ngrihet si rezultat i delegimit të kompetencave nga pushtetit 
qendror tek ai vendor. Ajo drejtohet nga drejtori, i cili përgjigjet drejtpërdrejt tek kryetari i 
bashkisë ose tek Sekretari i Përgjithshëm, sipas rastit. Nënpunës të kësaj drejtorie janë specialistë 
dhe inspektorë të diplomuar, kryesisht në Fakultetin e Shkencave Pyjore. Pjesë e saj janë edhe 
një numër i konsiderueshëm (kjo sipas nevojave të bashkisë), punonjës të cilët do të angazhohen 
në terren më së shumti si roje ose punonjës emergjencash (në raste zjarresh në pyje dhe kullota), 
dhe detyra të tjera plotësuese si vrojtues-sinjalizues. Në zbatim të ligjit të pyjeve, kullotave, 
bimëve mjekësore dhe etero-vajore, ligjit të mbi moratoriumin mbi pyjet dhe gjuetinë, kjo 
drejtori është përgjegjëse për mbarëvajtjen e punës në bashkinë Skrapar . 
Misioni i kësaj ndërmarrje është administrimi, qeverisja, mbrojtja dhe zhvillimi i fondit pyjor e 
kullosor dhe faunës së egër, bimëve mjekësore dhe etero-vajore, në përputhje me politikat dhe 
strategjitë e miratuara, legjislacionin në fuqi dhe detyrimet që lindin nga marrëveshjet, 
konventat, protokollet dhe traktatet ndërkombëtarë, ku Republika e Shqipërisë është palë. 
 

Neni 170 
Drejtor i ndërmarrjes së shërbimit pyjor 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Siguron mbrojtjen e fondit pyjor e kullosor, faunës së egër, nga faktorët e ndryshëm biotikë e 
abiotikë dhe marrja e masave për menaxhimin e qëndrueshëm. 

-Përgatit projekt planin vjetor buxhetor për të plotësuar nevojat financiare të operacioneve dhe 
masave teknike, që parashikohen në planet e mbarështimit të pyjeve dhe kullotave për qeverisjen 
dhe menaxhimin e qëndrueshëm të tyre, të kryejë në sipërfaqet dhe fondin pyjor/kullosor në 
pronësi, për vitin pasardhës buxhetor.  

-Njofton Inspektoratin Shtetëror të Pyjeve dhe Mjedisit për shkeljet dhe dëmtimet e konstatuara 
në fondin pyjor dhe kullosor në pronësi të saj. 
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-Informon publikut, grupeve të interesit dhe shoqatave të ndryshme mjedisore për problemet që 
lidhen me administrimin, zhvillimin dhe mbrojtjen e fondit pyjor e kullosor kombëtar. 

-Kryen shërbimin këshillimor, për trajtimin, zhvillimin dhe mbrojtjen e pyjeve dhe kullotave në 
përdorim/pronësi të tyre, si pjesë integrale e fondit pyjor e kullosor kombëtar. 

-Merr masa për mbrojtjen e fondit pyjor dhe kullosor nga zjarret, tjetërsimin e fondit pyjor dhe 
kullosor dhe në rast shkelje konstatimin e kundravajtësit dhe ndjekjen e pocedurave ligjore. 

-Harton planeve operacionale për aktivitetet vjetore në pyje dhe kullota, hartohet bazuar në të 
dhënat e planit të mbarështimit të pyjeve dhe kullotave. 

-Kryen shërbime në orë të ndryshme të natës dhe të ditës në bashkëpunim me policinë e shtetit 
dhe organe të tjera shtetërore. 

-Ndalon kategorikisht prerjen e pyjeve për një periudhë 10-vjeçare (ligji nr.5/2016 “Për shpalljen 
e moratoriumit në pyje në Republikën e Shqipërisë”), duke bërë inspektime të vazhdueshme 
(ditë-natë), në luftë ndaj kontrabandistëve. 

-Ofron mbështetje dhe këshilla për Kryetarin, në interpretimin dhe zbatimin e strategjive, 
politikave, planeve dhe buxhetit të njësisë organizative. 

-Harton, në përputhje me fushën përkatëse të kompetencës, materialet që paraqiten në Këshillin 
Bashkiak, si dhe ndjek dhe kujdeset për zbatimin e vendimeve të marra. 

-Zbaton rekomandimet apo sugjerimet me qëllim përmirësimin e praktikave apo procedurave të 
zbatuara. 

-Përgatit raporte periodike dhe informon për ecurinë e punës në Bashkia.  

-Harton në bashkëpunim strategji, programeve dhe projekte te cilat synojnë përmirësimin e 
vazhdueshme te mjedisit dhe te përbërësve te tij. 

-Përgatit materialet studimore dhe i dërgon në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit për miratim. 

Neni 171 
Kryeinxhinier i ndërmarrjes së shërbimit pyjor 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Zbaton masat për mbrojtjen e pyjeve, mjedisit pyjor dhe e kullotave nga dëmtimet që ndikojnë 
në ekuilibrin ekologjik të tyre, sipas dispozitave ligjore. 

-Zbaton masat e ndërmara si strategjitë, rregulloret, planet për mbrojtjen e fondit pyjor e kullosor 
nga dëmtimet, prerjet ose kullotjet pa leje, sëmundjet, insektet, zjarret, shkatërrimi, pushtimi apo 
tjetërsimi i paligjshëm, si dhe çdo element tjetër i cili dëmton apo ka gjasa të dëmtojë, përfshirë 
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veprat hidroteknike, pritat malore dhe gardhet, veprat e ujit të pijshëm për blegtorinë, lerat, 
hauzet, koritat, çezmat, të cilët ndodhen brenda fondit pyjor e kullosor e që shërbejnë për 
zhvillimin dhe mbrojtjen e tij. 

-Punon për hartimin e planeve dhe projekteve per mbrojtjen dhe zhvillimin e pyjeve dhe 
kullotave në bashkëpunim me Drejtorin e ndërmarrjes. 

-Zbaton planet operacionalë vjetorë për trajtimin e pyjeve dhe kullotave. 

-Zbaton planet për të gjithë llojet e punimeve në fondin pyjor e kullosor në përputhje me planet e 
mbarështimit sipas dispozitave ligjore në fuqi. 

-Ndjek në vijimësi ndryshimet që pësojnë pyjet, kullotat e livadhet, nga ndotjet atmosferike, 
dëmtuesit, sëmundjet, zjarret e faktorë të tjerë, me ndikime në treguesit e ekosistemeve pyjore e 
kullosore dhe të biodiversitetit, si dhe merr masave të nevojshme ne zbatim te ligjit organik. 

-Kryen çdo detyrë tjetër me urdhër të eprorit. 

Neni 172 
Shef i financës së ndërmarrjes së shërbimit pyjor 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Kryen të gjitha detyrat që parashikon neni përkatës për detyrat e shefit të sektorit. 
 
-Koordinon aktivitetin e punës midis specialistëve cakton detyra dhe ndjek e kontrollon  
zbatimin e tyre. 
 
-Përpilon planet mujore dhe vjetore dhe përgjigjet për zbatimin e tyre. 
 
-Plotëson dhe kontrollon të gjitha dokumentat shoqërues për çdo urdhër shpenzimi. 
 
-Mban evidencën e gjendjes së aktiveve të qëndrueshme. 
 
-Mban evidencën e aktiveve qarkulluese. 
 
-Bën përgatitjen e llogarisë vjetore të aktivitetit financiar të ndërmarrjes . 
 
-Përpilon listëpagesat dhe bën regjistrimin në librin e pagës për secilin punonjës. 
 
-Përpilon listëpagesat e punonjësve për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe bën rakordimin  
mujor për pagesat. 
 
-Përpilon statistikat për numrin e punonjësve dhe fondin e pagave për zyrën burimeve njerëzore. 
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-Në përputhje me Legjislacionin në fuqi me metodat e përllogaritjes së pagave harton projekt  
nevojat e fondeve për paga. 
 

Neni 173 
Inspektor mjedisi dhe protokolli i ndërmarrjes së shërbimit pyjor 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Sistemon dosjen përkatëse të çdo mbledhje të mbajtur (data e mbledhjes, problemet e 
shqyrtuara, lajmerimet për mbledhje dhe per secilen pike te rendit te dites, raportin ose relacionin 
përkates, projektin e vendimit dhe realcionin shpjegues, kopje te vendimit apo urdhërit si dhe 
procesverbalin përkates të mbledhjes). 
-Nxit zhvillimin e qëndrueshëm përmes  hartimit,  miratimit  dhe  zbatimit  të  akteve  normative,  
strategjive,  planeve, programeve  e  projekteve  brenda  kompetencave  të  saj. 

-Nxit veprimtaritë për mbrojtjen e mjedisit, që parandalojnë apo reduktojnë ndotjen e tij, si  dhe  
projekte,  që  ulin përdorimin  e  substancave  të  caktuara,  të  lëndëve  të  para  e  të energjisë, 
apo që e ndotin më pak mjedisin. 

-Brenda kompetencave të saj, nxitin informimin, ndërgjegjësimin dhe edukimin e publikut për 
mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm. 

-Përgatit plane  veprimi,  vendore,  për  mjedisin  në  mënyrë  periodike,  në  përputhje  me 
strategjitë dhe planet e kombëtare të miratuara nga Ministria e Mjedisit si dhe i rishikohen dhe 
përditësohen në mënyrë të rregullt, sipas nevojave. 

-Me qëllim informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore, është përgjegjës 
për njoftimet përkatëse për  dëgjesën publike në rastin e kryerjes së vlerësimeve të ndikimit në 
mjedis të një veprimtarie. 

-Grumbullon dhe organizon informacionin mjedisor, që lidhet me funksionet e tij, për t'ia 
shpërndarë publikut sistematikisht me anë të të gjitha formave që disponon, përfshirë atë me 
shkrim, vizuale, gojore dhe me mjetet elektronike të komunikimit.  

-Informon publikun në mënyrën e duhur për të drejtat që ai gëzon në kuadër të legjislacionit 
mjedisor në fuqi dhe ofron informacion, udhëzime dhe këshilla për këtë qëllim. 
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Neni 174 
Juristi dhe Burimet Njerëzore të ndërmarrjes së shërbimit pyjor 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Grumbullon gjithë dokumentacionin që mbetet për t‘u arkivuar, për të cilin Ndërmarrja nuk e 
shfrytëzon.  
 
-Çdo fillim viti bën arkivimin e gjithë materialeve, për vitin paraardhës  të të gjithë sektoreve dhe 
nëpunësve përfshirë dhe arkivimin e materialeve të regjistruara në mënyre elektronike. 
 
-Administron dhe sistemon arkivin sipas problematikës së sektorëve dhe i vë në dispozicion të 
ndërmarrjes kur është e nevojshme për nevoja pune brënda administratës. 
 
-Përgjigjet ndaj kërkesave të nëpunësve të administratës apo personave të interesuar per 
dokumente të ndryshme që ruhen në arkiv, duke e bërë këtë vetëm sipas legjislacionit përkatës. 
 
-Përditëson stafin me ndryshimet ligjore sipas sektorit dhe llojit informacional të punës. 
 
-Jep sqarime ligjore në varësi të kërkesave dhe nevojave të dala. 
 
-Siguron asistencë juridike për veprimtarinë e sektorëve apo zyrave përkatëse si dhe Këshillit të 
Bashkisë. 
 
-Përgatit materiale me karakter juridik (padi, mbrojtje, rekurse etj) për probleme që lidhen me 
natyrën e punës për secilin sektor por dhe të veçanta që i ngarkon titullari. 
 
-Kryen rolin e juristit të njësisë së prokurimit publik për realizimin e prokurimeve. 
 
-Kryen detyra të tjera juridike të ngarkuara nga legjislacioni përkatës. 
 

Neni 175 
Sanitare e ndërmarrjes së shërbimit pyjor 

 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Kryen rregullisht pastrimin e mjediseve, zyrave dhe korridoreve në institucion. 

-Kryen rregullisht pastrimin e orendive, pluhurave, larjen e xhamave (së paku një here në javë), 
dhe mirëmbajtjen e vazove me lule. 

-Informon drejtuesin në mënyrë të rregullt në rastet kur konstaton dëmet ose probleme 
shqetësuese në mjediset e godinës. 
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-Komunikon me kulturë dhe të krijoj marrëdhënie korrekte me stafin. 

-Përgjigjet materialisht për materialet sanitare në përdorim. 

Neni 176 
Përgjegjës i sektorit të mbarështimit, kadastra, pyje e kullota në ndërmarrjen e shërbimit 

pyjor 
 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Zbaton masat për mbrojtjen e pyjeve, mjedisit pyjor dhe e kullotave nga dëmtimet që ndikojnë 
në ekuilibrin ekologjik të tyre, sipas dispozitave ligjore. 

-Zbaton masat e ndërmara si strategjitë, rregulloret, planet për mbrojtjen e fondit pyjor e kullosor 
nga dëmtimet, prerjet ose kullotjet pa leje, sëmundjet, insektet, zjarret, shkatërrimi, pushtimi apo 
tjetërsimi i paligjshëm, si dhe çdo element tjetër i cili dëmton apo ka gjasa të dëmtojë, përfshirë 
veprat hidroteknike, pritat malore dhe gardhet, veprat e ujit të pijshëm për blegtorinë, lerat, 
hauzet, koritat, çezmat, të cilët ndodhen brenda fondit pyjor e kullosor e që shërbejnë për 
zhvillimin dhe mbrojtjen e tij. 

-Punon për hartimin e planeve dhe projekteve për mbrojtjen dhe zhvillimin e pyjeve dhe 
kullotave në bashkëpunim me Drejtorin e Ndërmarrjes. 

-Mban regjistrin për të dhënat kadastrale, për fondin pyjor dhe kullosor publik e privat brenda 
territorit të tyre administrativ si dhe i përditësimi i tyre në mënyrë periodike. 

-Zbaton planet operacionalë vjetorë per trajtimin e pyjeve dhe kullotave. 

-Zbaton planet për të gjithë llojet e punimeve në fondin pyjor e kullosor në përputhje me planet e 
mbarështimit sipas dispozitave ligjore në fuqi. 

-Ndjek në vijimësi ndryshimet që pësojnë pyjet, kullotat e livadhet, nga ndotjet atmosferike, 
dëmtuesit, sëmundjet, zjarret e faktorë të tjerë, me ndikime në treguesit e ekosistemeve pyjore e 
kullosore dhe të biodiversitetit, si dhe merr masave të nevojshme ne zbatim te ligjit organic. 

-Kryen çdo detyrë tjetër me urdhër të eprorit. 

Neni 177 
Inspektor pyjesh dhe kadastër i sektorit të mbarështimit, kadastra, pyje e kullota në 

ndërmarrjen e shërbimit pyjor 
 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Kryen evidentimin e të dhënave për mbajtjen dhe pasqyrimin e ndryshimeve periodike që pëson 
fondi pyjor dhe kullosor, nëpërmjet Sistemit të Informimit Gjeografik (GIS). 
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-Kryen përditësimin në regjistrin GIS të dhënat për nënparcelat dhe parcelat, sipas pjesëve 
ekonomike në pronësi apo përdorim të njësive të qeverisjes vendore. 

-Kryen raportimin e treguesve kadastralë të fondit pyjor dhe kullosor. 

-Është përgjegjës për regjistrimin e praktikave dokumentare të Kadastrës Kombëtare të Pyjeve 
dhe Kullotave në regjistrin e korrespondencës. 

-Zbaton aktet ligjore e nënligjore për pyjet dhe kullotat. 

-Kryen cdo detyrë tjetër me urdhër të eprorit 

Neni 178 
Vrojtues, Sinjalizues pyjesh i sektorit të mbarështimit, kadastra, pyje e kullota në 

ndërmarrjen e shërbimit pyjor 
 
(i)Misioni 
Vrojtues - Sinjalizuesi i pyjeve është në varësi të Drejtorit të ndërmarrjes së shërbimit pyjor. 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Ruan pyjet nga prerja ilegale, nga zjarret dhe dëmtimet tjera.. 

-Ruan florën dhe faunën e pyjeve bën vulosjen e drurëve të prerë . 

-Raporton për shkelësit e ligjit tek Drejtori për të gjithe ata që bëjnë dëmtimin e pyllit dhe 
paditen në gjykatë. 

-Konstaton shkelësit e ligjit të cilët bëjnë prerje të paligjshme të pyjeve, dëmtojnë kullotat etj., 
dhe i referon akt – konstatimet tek Drejtori e më pas tek ISHMPU. 

-Harton raporte pune mujore, periodike dhe vjetore dhe ia paraqet eprorit. 

-Kryen detyra të tjera që janë në pajtim me ligjin me urdhër të eprorit. 

Neni 179 
Përgjegjës i sektorit të prodhimit dhe shitjes së lëndës drusore në ndërmarrjen e shërbimit 

pyjor 
 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Ndjek dhe zbaton aktet ligjore dhe nënligjore në fushën e shërbimit pyjor. 

-Harton planet e punës për sektorin dhe ia paraqet ato eprorit direkt për miratim. 

-Jep fletë përcjellëse për transportin e drurëve të vulosura dhe të prera legalisht. 

-Bën inventarizimin e tërësisë së lëndës drusore së prodhuar dhe në shtije.  
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-Kontrollon plotësimin e kushteve nga ana e subjekteve që tregëtojnë lëndë drusore. 

-Kryen çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga titullari. 

Neni 180 
Teknik shfrytëzimi në sektorin e prodhimit e shitjes së lëndës drusore në ndërmarrjen e 

shërbimit pyjor 
 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Ndjek dhe zbaton aktet ligjore dhe nënligjore në fushën e shërbimit pyjor. 

-Evidenton hapësirat dhe sipërfaqet e mundshme për shfrytëzim drusor. 

-Bën vlerësimin e volumit të pritshëm për shfrytëzim dhe inicion plane për rehabilitimin e 
shpejtë të zonës. 

-Nxjerr evidenca të sasisë së nevojshme për lëndë drusore që i nevojiten popullatës në Bashkinë 
e Skraparit. 

-Bën koston dhe propozon ndryshim apo ulje të tarifave. 

-Harton, ndjek dhe zbaton planin mujor dhe planin e lëvizjes. 

-Bën raporte dhe analiza të situatës dhe i’a paraqet ato me shkrim përgjegjësit. 

-Kryen çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga titullari.  

Neni 181 
Vrojtues, sinjalizues në sektorin e prodhimit e shitjes së lëndës drusore në ndërmarrjen e 

shërbimit pyjor 
 
(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Ruan pyjet nga prerja ilegale, nga zjarret dhe dëmtimet tjera.. 

-Ruan florën dhe faunën e pyjeve bën vulosjen e drurëve të prerë . 

-Raporton për shkelësit e ligjit tek Drejtori për të gjithe ata që bëjnë dëmtimin e pyllit dhe 
paditen në gjykatë. 

-Konstaton shkelësit e ligjit të cilët bëjnë prerje të paligjshme të pyjeve, dëmtojnë kullotat etj., 
dhe i referon akt – konstatimet tek Drejtori e më pas tek ISHMPU. 

-Harton raporte pune mujore, periodike dhe vjetore dhe ia paraqet eprorit. 

-Kryen detyra të tjera që janë në pajtim me ligjin me urdhër të eprorit. 
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Neni 182 
Gjendja Civile 

 
(i)Misioni 
Organizimi i punës për një shërbim sa më të efektshëm dhe korrekt ndaj qytetarëve që kanë 
nevojë për shërbimet e zyrës së gjendjes civile. 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 
-Bashkëpunon me punonjësit e gjendjes civile në të 5 Njësitë Administrative të Bashkisë për 
verifikimin e kombësive dhe gjeneraliteteve të tjera që kërkohen si nga qytetarët dhe nga 
institucionet e ndryshme. 

-Bashkëpunon për probleme që kërkojnë zgjidhje ligjore në Seksion dhe në zyrat e gjendjes 
civile. 

-Ndjek të gjitha cështjet që kanë të bëjnë me Gjykatat, korigjimet e akteve të lindjes, korigjimet e 
moshës, korigjimet e gjeneraliteteve. 

-Bashkëpunon dhe ndihmon punonjësit e Zyrave të Gjendjes Civile të Njësive Administrative 
rreth problemeve të ndryshme që lindin gjatë procesit të punës. 

-Kryen verifikime që kërkohen nga instancat ligjsbatuese, përfaqësitë diplomatike të akredituara 
në vendin tonë etj. 

Neni 183 
One Stop Shop 

 
(i)Misioni 
Përmirësimi i shërbimeve për qytetarët dhe biznesin, me qëllim mirë-informimin e tyre, rritjen e 
transparencës, lehtësimin e procedurave burokratike në kryerjen e shërbimeve administrative, 
reformimim të vazhdueshëm dhe promotor i ndryshimeve të mirëmenaxhimit dhe funksionimit të 
administratës së bashkisë 
 

Neni 184 
Funksionimi i One Stop Shop 

-One stop shop do të funksionojë si pjesë e strukturës organizative të Bashkisë Skrapar, 
nëpërmjet të cilës çdo person fizik apo juridik i cili kërkon një shërbim, paraqet një kërkesë për 
marrje shërbimi, ankese, aplikim, kërkesë për informacion ose paraqet një propozim duke 
komunikuar në mënyre zyrtare me depozitim të shkresës në zyrën e shërbimit me një ndalesë 
One Stop Shop, nëpërmjet postës, email-it, fax-it dhe SMS-ve.   
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-Nëpërmjet One Stop Shop, synohet lehtësimi dhe shpejtimi i procedurave për marrjen e 
shërbimeve që ofron Bashkia në kushtet e një transparence dhe komunikimi të vazhdueshem e të 
dokumentuar me qytetarët, ku i gjithë informacioni që prodhon institucioni dhe të gjitha 
informacionet duhet të jenë të hapura për publikun, përveç rasteve kur kjo kufizohet nga ligji.  

Neni 185 
Përgjegjësitë e zyrës One Stop Shop 

Zyra e shërbimit me një ndalesë në Bashkinë Skrapar është përgjegjëse për:   

a) Këshillimin e të interesuarve në të njëjtën mënyrë si organi publik kompetent.   

b) Pranimin e kërkesave për nxjerrjen e një akti administrativ apo kryerjen e një veprimi tjetër  
administrativ, si dhe paraqitjen e mendimeve, shpjegimeve, propozimeve, komenteve, 
dokumenteve apo mjeteve ligjore administrative.   

c) Njoftimin e kërkuesit për çdo akt dhe veprim procedural të organit publik kompetent, si dhe 
për çdo komunikim ndërmjet palës së interesuar dhe organit publik kompetent, në lidhje me 
aktivitetin specifik.   

-Zyra me një ndalesë informon apo vë në dispozicion të të interesuarve, të gjithë informacionin e 
nevojshëm për procedurën administrative. Informacioni përfshin edhe të dhëna për mjetet dhe 
kushtet për aksesin në dokumentacionin arkivor te bashkisë Skrapar, si dhe për mjetet e ankimit, 
në rast mosmarrëveshjeje  

-Afatet për Bashkine Skrapar fillojnë të llogariten me depozitimin e kërkesës dhe të 
dokumentacionit të plotë në pikën e shërbimit me një ndalesë, apo sipas rregullave të përcaktuara 
në Kodin e Procedurave Administrative.  

Neni 186 
Specialisti i zyrës One Stop Shop dhe Ankesave 

(i)Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Është përgjegjës direkt për organizimin dhe funksionimin e One Stop Shop   

-Ndjek marrëdhëniet me protokollin dhe arkivën e Bashkisë Skrapar sipas kuadrit ligjor në fuqi.    

-Organizon shërbimin e pritjes dhe informimit në bashkëpunim me sektorët e tjerë.   

-Administron punët per marrjen e të gjitha aplikimet sipas formularëve TIP.    

-Organizon rregjistrimin e aplikimeve sipas kërkesave të moduleve elektronike.    

-Azhornon listën e dokumentave të detyrueshme për çdo aplikim të mundshëm.    
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-Organizon shërbimin e skanimit të dokumentave dhe regjistrimin e tyre në sistemin elektronik të 
punëve. 

-Rregjistron dhe protokollon ankesat apo propozimet e ardhura.  

-Përgatit kartelën shoqëruese të praktikës për t’ia dorëzuar sekretares së Kryetarit.   

-Ndjek procesin e përpunimit të brendëshëm të praktikës deri në kthimin e përgjigjes.   

-Organizon punën për marrjen në dorëzim të aplikimeve të qytetarëve nga drejtoritë, sektorët e 
ndryshëm dhe në bashkëpunim me ta përcakton edhe orarin e veprimeve.   

-Sqaron, informon dhe orienton qytetarët me anë të komunikimit të drejtpërdrejtë, telefonit, 
korrespondencës e mjeteve të tjera.  

-Harton dhe monitoron planet e punës mujore dhe raporton pranë Kryetarit të Bashkisë.   

-Përgatit statistika të ndryshme për dinamikën e çështjeve që trajton One Stop Shop.   

-Është përgjegjës për koordinimin e marrjes nga zyrat përkatëse informacionin që duhet të 
përcillet tek qytetarët.   

-Identifikon burimet e informacionit dhe i klasifikon ato.   

-Organizon punën për të mbajtur të përditësuar bazën e të dhënave.   

-Organizon shërbimin e pritjes dhe krijon kushte për realizimin e detyrave sipas kartelës 
shoqëruese të praktikës deri në kthimin e përgjigjeve.   

-Siguron shërbimin e informimit për dokumentat zyrtare në zbatim të ligjit përkatës për 
informacionet e detyrueshme duke përfshirë edhe ato informacione që aktivizohen me kërkesë të 
qytetarit.  

-Raporton periodikisht, sipas standardeve, mbi veprimtarinë e Zyrës.  

-Propozon dhe përgatit Projekt - Propozime për përmirësimin e shërbimit ndaj qytetarit.  

-Kryen çdo detyrë tjetër me urdhër të eprorit. 

-Bën pritjen dhe informimin paraprak të qytetarëve.  

-Merr dhe rregjistron në programin kompjuterik kërkesat, ankesat e aplikimet sipas formularëve 
tip.   

-Rregjistron dhe protokollon ankesat apo propozimet e ardhura.  

-Ndjek procesin e përpunimit të brendëshëm të praktikës deri në kthimin e përgjigjes.  
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-Sqaron, informon dhe orienton klientët me anë të komunikimit të drejtpërdrejtë, telefonit, e 
kanaleve te tjera te komunikimin, për çështje që lidhen me praktikën.   

-Dokumenton problemet me bazën e të dhënave dhe programin kompjuterik me të cilin punon.   

-I pajis qytetarët apo çdo të interesuar me formularët tip të parapërgatitur sipas aplikimit që duan 
të bëjnë.   

-Asiston qytetarët në mbushjen e formularëve tip.  

-Gjatë orareve të parashikuara për pranimin e aplikimeve kontrollon mbushjen e formularit sipas 
kërkesave dhe egzistencën e dokumentave që nevojiten të shoqërojnë kërkesën apo ankesën dhe 
kryen plotësimet e nevojshme;   

-Shënon datën e kthimit të përgjigjes dhe firmos në formular duke vërtetuar se aplikimi është i 
rregullt dhe që shoqërohet me të gjitha dokumentat e nevojshme sipas kërkesave ligjore.   

-Kërkon kryerjen e pagesës (nëse duhet) pranë sportelit të arkës dhe dokumentin i’a bashkëngjit 
kërkesës (formularit tip.)   

-Kërkesën së bashku me dokumentat bashkëlidhur i dërgon tek përgjegjësi i zyrës për t’u 
protokolluar dhe pas shënimit të numrit të protokollit hyrës merr fotokopjen e kërkesës ku 
ndodhet data e kthimit të përgjigjes, firma e specialistit pritës e numri i protokollit hyrës dhe i’a 
dorëzon aplikuesit.   

-Nëse dokumentet e dërguara nuk janë të mjaftueshme atëherë nga ana e specialistit mbushet 
Formulari tip i refuzimit te aplikimit ku shpjegohen edhe arsyet e refuzimit dhe i dërgohet për 
firmë Kryetarit nëpërmjet Protokollit.  

-Interesohet tek strukturat përkatëse për kthimin në kohë të përgjigjes.   

-Mban shënim në një bllok të veçantë të dhëna statistikore për aplikantët dhe llojin e shërbimit të 
dhënë pranë këtij sporteli sipas dative.  

-Kryen çdo detyrë tjetër me urdhër të eprorit. 

Neni 187 

Administrimi  i lagjes 

Bazuar në pikën 3, të nenit 6, të Ligjit Nr. 139/2015  “Për Vetëqeverisjen Vendore” , në 
secilën lagje krijohet dhe funksionon administrata e lagjes, që drejtohet nga administratori 
i lagjes.   

Administratori i lagjes emërohet dhe shkarkohet nga kryetari i bashkisë dhe është 
përgjegjës para tij. 
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Administrata e lagjes kryen të gjitha detyrat administrative, të ngarkuara nga Kryetari i 
Bashkisë, si dhe kujdeset për zhvillimin ekonomik vendor, për përdorimin e burimeve të 
përbashkëta dhe sigurimin e harmonisë sociale në lagjen përkatëse. 

Detyrat më të hollësishme përcaktohen në aktet e nxjerra nga Kryetari i Bashkisë.  

Neni 188 

Struktura komunitare në qytet 

-Në qytete, në bazë të iniciativës qytetare, ngrihen dhe funksionojnë këshillat komunitarë të 
lagjeve.  

-Këshillat përbëhen nga banorë të lagjes dhe organizohen mbi baza vullnetare. 

-Këshillat bashkiakë përcaktojnë rregullat e përgjithshme të organizimit e të funksionimit të 
këshillave komunitarë të lagjeve dhe marrëdhëniet që ato kanë me bashkinë dhe strukturat e 
saj. 

-Nga radhët e anëtarëve të këshillave komunitarë zgjidhen ndërlidhësit komunitarë që drejtojnë 
dhe organizojnë punën e këshillave. 

-Si rregull, në çdo lagje krijohet një këshill komunitar. Këshilli bashkiak mund të vendosë që 
në një lagje të krijohen më shumë se dy këshilla komunitarë ose bashkimin e këshillave të dy 
apo më shumë lagjeve. 

Neni 189 

Detyrat dhe të drejtat e këshillit  dhe ndërlidhësit komunitar  

-Ndërlidhësi dhe këshilli komunitar mund të mbështesin funksionet qeverisëse të Bashkisë 
Skrapar në lagjen e tyre dhe mund të zbatojnë projekte në dobi dhe përfitim të komunitetit. 

-Këshillat komunitarë, në bazë të vendimeve të Këshillave Bashkiakë, kanë të drejtë të kryejnë 
funksione dhe kompetenca të caktuara që mund t’u delegohen nga këshilli.  

-Në këtë rast, Këshilli Bashkiak vendos edhe për masën e financimit apo bashkëfinancimit për 
kryerjen e funksionit apo kompetencës së deleguar, të cilat nuk mund të përdoren në asnjë rast 
për shpërblime apo pagesa për anëtarët e këshillit komunitar. 

-Ndërlidhësi komunitar mund të shpërblehet për punën që kryen, sipas kritereve të përcaktuara 
nga Këshilli Bashkiak, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

-Detyrat më të hollësishme të tyre përcaktohen në rregulloret dhe urdhëresat e këshillit 
bashkiak. 
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Neni 190 

Detyrat dhe të drejtat e kryetarit dhe të kryesisë së fshatit 

-Kryetari dhe kryesia e fshatit kryejnë dhe mbështesin funksionet vetëqeverisëse të bashkisë në 
fshatin e tyre, si dhe kujdesen për zhvillimin ekonomik vendor, përdorimin e burimeve të 
përbashkëta dhe sigurimin e harmonisë sociale. 

-Bazuar në vendimin e Kryetarit të Bashkisë, Kryetari ose Kryesia e fshatit mund të kryejë 
edhe detyrat si më poshtë: 

a) kujdesjen për parandalimin e ndërhyrjeve të paligjshme në rrjetin e furnizimit me ujë të 
pijshëm dhe kanalizimeve të ujërave të bardha dhe ujërave të ndotura, të kanaleve mbrojtëse 
të zonave të banuara, si dhe rrjetit të kanaleve tretësore të ujitjes dhe kullimit;  

b) kujdesjen për parandalimin e ndërhyrjeve të paligjshme dhe të çdolloj dëmtimi të 
rrugëve, trotuareve dhe shesheve publike në fshat; 

c) administrimin e varrezave të fshatit;  

ç) kujdesjen për ruajtjen e pyjeve dhe kullotave, si dhe të burimeve natyrore. 

-Detyrat më të hollësishme të tyre përcaktohen në Rregulloret dhe urdhëresat e Këshillit 
Bashkiak. 

-Kryetari pajiset me vulë dhe ka autoritetin të lëshojë vërtetime për fakte e të dhëna për 
banorët ose territorin e fshatit të tij, për të cilat ai është në dijeni, sa herë që kjo kërkohet 
nga bashkia, nga vetë banorët ose nga çdo institucion tjetër, në përputhje me ligjin. 

-Urdhëresat, vendimet dhe urdhrat e organeve të zgjedhura të bashkisë përkatëse janë të 
detyrueshme për zbatim nga kryetari dhe kryesia e fshatit. 

-Kryetari i fshatit shpërblehet për punën që kryen, sipas kritereve të përcaktuara nga Këshilli 
Bashkiak, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

-Kryetari i fshatit mund të thirret në mbledhjet e këshillit bashkiak ose të marr pjesë në to me 
nismën e tij pa të drejtë vote.  

-Ai ka të drejtë të shpreh mendimin e tij në mbledhje për çështje që janë të lidhura me fshatin 
përkatës. 
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KOMISIONET E PËRHERSHME, TË PËRKOHSHME  DHE STRUKTURAT  

KONSULTATIVE TË  BASHKISË SKRAPAR  

Neni 191 

Komisioni i Blerjeve të Vogla 

(i)Misioni 

Në rastin e prokurimit me vlerë më të ulët se 800.000 lekë në vit, në fillim  të vitit kalendarik, 
Kryetari i Bashkisë Skrapar ngre një komision të veçantë, të përbërë prej 3 anëtarësh, nga të 
cilët njëri është kryetar. Në mungesë të ngritjes, autorizon njësinë e prokurimit, për të 
zbatuar këtë procedurë. 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Anëtarët e komisionit testojnë tregun për të marrë tregues për çmimet e punëve, mallrave 
ose të shërbimeve, të cilat i pasqyrojnë në një procesverbal të mbajtur dhe të nënshkruar nga të 
tre anëtarët. Bazuar në kriterin e çmimit më të ulët, komisioni përcakton fituesin; 

-Anëtarët e komisionit i drejtohen operatorit ekonomik, që ka ofruar çmimin më të ulët dhe 
bëjnë blerjen e mallrave, kryerjen e punëve ose të shërbimeve. Gjatë të gjithë procedurës 
duhet të mbahet procesverbal, i cili nënshkruhet nga të gjithë zyrtarët e përfshirë në proces, 
duke i bashkëlidhur faturat përkatëse; 

-Mban të azhornuar listën e shoqërive të specializuara që mund të furnizojnë materiale ose 
shërbime sipas nevojave të Institucionit të domosdoshme për një proçedurë prokurimi. 

-Merr masa që objekti që prokurohet me këtë procedurë të bëhet hyrje dhe dalje sipas rastit 
nga magazina në përputhje me proçedurat e parashikuara në Ligj.   

Neni 192 
Komisioni i Strehimit 

(i)Misioni 

Misioni i Komisionit të Strehimit është trajtimi i problemeve të strehimit brenda kufirit  
administrativ të Bashkisë Skrapar. 

(ii)Detyrat dhe përgjegjësitë 

-Komisioni i Strehimit shqyrton dhe trajton kërkesat e qytetarëve të cilët kanë Statusin e të 
Pastrehut, të paraqitura në Bashkinë Skrapar.  

-Komisioni i Strehimit merr vendime me shkrim për problemet që trajton dhe vlerëson. 



 

  

Faqe 148 

 

  

-Vendimi i Komisionit të Strehimit nënshkruhet nga të gjithe anetarët e tij  dhe miratohet nga 
Kryetari i Bashkisë Skrapar. 

-Vendimi i Komisionit të Strehimit shqyrtohet në Këshillin Administrativ të Bashkisë dhe 
paraqitet më pas, si një projekt-vendim për miratim në Këshillin e Bashkisë. 

-Harton rregulloren e funksionimit të Komisionit. 

Neni 193 
Komisioni i Apelimit Tatimor 

(i)Misioni 

Komisioni i Apelimit përbëhet nga jo më shumë se 5 Anëtarë të cilët janë përfaqësues të 
Drejtorisë së Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore, të Drejtorisë së 
Ekonomisë, Finacës, Tatim Taksave dhe Shërbimeve, një nënkryetar bashkie, përfaqësues të 
Zyrës së Urbanistikës. Komisioni ngrihet me urdhër të Kryetarit të Bashkisë Skrapar me një 
mandat 1 vjeçar me të drejtë ri-emërimi.  

Në rast të nevojës për ndryshim/zëvendësim të anëtarëve të Komisionit, Kryetari i Bashkisë 
bën ndryshimin / zëvendësimin e anëtarit përkatës me një punonjës tjetër. 

  
Së paku, një punonjës i Sektorit të Taksave dhe Tarifave shërben si sekretar administrativ i 
komisionit. 

(ii) Detyrat dhe përgjegjësitë 

1. Kryetari i Komisionit, i cili është një nga anëtarët, ushtron këto detyra:  

 a – Cakton datën dhe vendin e Zhvillimit të Mbledhjes së Komisionit dhe Vendos për rendin 
e ditës.  

 b – Drejton zhvillimin e mbledhjeve të komisionit. 

 c – Mbikqyr veprimtarinë e sekretariatit të komisionit. 

 d – Caktojnë anëtarin / anëtarët që do të relatojnë ankimimin për shqyrtim nga  komisioni në 
mbledhjen e radhës.  

 e – Raporton për ecurinë e veprimtarisë së komisionit pranë kryetarit të bashkisë brenda 
muajit dhjetor të çdo viti ose sa herë i kërkohet prej tij. 

 f – Ruan konfidencialitetin e informacionit të marrë gjatë ushtrimit të funksioneve të tij.  

 g – Nënshkruan vendimet e komisionit në përputhje me parashikimet e kodit të proçedurave 
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administrative.  

2. Anëtarët e komisionit ushtrojnë këto detyra: 

a – Marrin pjesë rregullisht në mbledhjet e komisionit dhe njoftojnë paraprakisht në rast 
mungese duke paraqitur dhe arsyet e mungesës. 

b – Votojnë për çështjet e rendit të ditës bazuar në parimin e profesionalitetit dhe 
ndershmërisë.  

c – Deklarojnë para votimit të çdo çështje nëse janë kushtet  e konfliktit të interesit.  

d – Secili prej anëtarëve relaton para komisionit çështjen e caktuar. 

e – Ruajnë konfidencialitetin e informacionit të marrë gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre. 

f – Nënshkruajnë vendimet e komisionit në përputhje me parashikimet e kodit të  proçedurave 
administrative.  

3. Sekretari administrativ i komisionit ushtron këto detyra: 

a – Merr në dorëzim ankimimet që janë objekt i shqyrtimit dhe vendimarrjes së  komisionit. 

b – Shpërndan dhe vë në dispozicion të anëtarëve materialet për mbledhjen e radhës brenda  5 
ditëve punë përpara datës së mbledhjes.  

c – Njofton kryetarin e Komisionit për çdo ankimim të paraqitur për shqyrtim dhe u  njofton 
anëtarëve datën e marrjes në shqyrtim të ankimimit.  

d – Njofton ankimuesin të paktën 7 ditë pune përpara për ditën, orën dhe vendin e zhvillimit 
të mbledhjes së komisionit. 

e – Mban dhe harton proçesverbalin e mbledhjes. 

f – Zbardh vendimin e arsyetuar të marrë në mbledhjen e Komisionit.  

g – Ruan konfidencialitetin.  

 

Neni 194 
Komisione të tjera 

Në Bashkinë Skrapar veprojnë edhe komisione të tjera, të përhershme, të përkohshme dhe për 
çeshtje specifike të tilla si, Komisioni për Inventarizimin, Komisioni për Sinjalizuesit, 
Komisioni për Marrjen në Dorëzim, etj rregullat dhe kriteret e të cilave janë të dokumentuara 
në Bashki. 
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DISPOZITA  TE FUNDIT  

Neni 195 

Njohja me rregulloren 

1. Të gjithë nëpunësit dhe punonjësit e Bashkisë duhet të njihen individualisht me këtë 
rregullore dhe nëse e shohin të nevojshme të kërkojnë sqarime dhe interpretime për këtë të 
fundit, pranë Sektorit te Burimeve Njerzore.  

2. Drejtorët e drejtorive, Pergjegjesit e Sektoreve duhet të vendosin në dispozicion të të 
gjithë punonjësve të Drejtorisë/Sektorit që drejtojnë, tekstin e rregullores. 

Neni 196 

Sanksione 

-Mosrepektimi i rregullores së Bashkisë Skrapar përbën shkak për procedim disiplinor për çdo 
nëpunës dhe punonjës të institucionit që shkel rregulloren, në përputhje me dispozitat ligjore në 
fuqi (kur nuk përbën vepër penale).  

-Nga sa më sipër, shkelja e rregullores, do të sjellë vendosjen e sanksioneve administrative në 
bazë të “Kodit  të procedurave administrative”, “Statusit të nëpunësit civil ”,  ligji  “Për nëpunësit 
civil ”, si dhe akteve të tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi.  

-Mosnjohja e rregullores, nuk e justifikon nëpunësin apo punonjësin nga përgjegjësia dhe 
sanksionet e sipërpërmendura. 

Neni 197 
Ndryshimet e rregullores 

Kjo rregullore është subjekt i ndryshimeve të mundshme që do të lindin për shkak të nevojave 
dhe akteve të tjera.  

Neni 198 
Programi i transparencës 

Programi i nënshtrohet përditësimit rregullisht. Çdo strukturë e administratës ka për detyrë 
publikimin dhe përditësimin e Programit të Transparencës për fushat të cilat mbulojnë dhe që 
përfshihen në këtë program. 

Secila strukturë bën gati ndryshimet në Program. Rishikimi i plotë i programit do të bëhet 
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njëherë në 2 vjet. Rishikimi i Programit të Transparencës bëhet sipas të njëjtës procedurë, 
përmes së cilës është bërë miratimi i tij. 

Neni 199 
Procedurat e trajtimit të kërkesave për informim 

Kërkesa për informim bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi, me postë ose me postë 
elektronike, duke paraqitur saktë identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e tij. Në çdo rast, 
kërkesa regjistrohet në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve. 

Në çdo rast, kërkesa për informim regjistrohet dhe për të caktohet një numër rendor. Numri 
rendor, së bashku me të dhënat e kontaktit të koordinatorit për të drejtën e informimit, i jepen 
kërkuesit që ka bërë kërkesën për informim. 

Kërkesat për informim regjistrohen sipas radhës së paraqitjes dhe trajtohen pa dallime mes tyre. 
Kërkesa për informim duhet të përmbajë:  

a) emrin dhe mbiemrin e kërkuesit;  

b) adresën postare ose elektronike ku kërkohet të dërgohet informacioni;  

c) përshkrimin e informacionit që kërkohet;  

ç) formatin në të cilin preferohet informacioni;  

d) çdo të dhënë që kërkuesi gjykon se mund të ndihmojë në identifikimin e informacionit të 
kërkuar. 

Bashkia Skrapar apo institucioni në varësi trajton kërkesën për informim, duke parashtruar 
informacionin e kërkuar sa më shpejt që të jetë e mundur, por jo më vonë se 10 ditë pune nga 
dita e dorëzimit të saj, përveç rasteve kur ligji i posaçëm parashikon ndryshe. 

Neni 200 
Formulari i vetëdeklarimit 

-Formulari i vetëdeklarimit plotësohet vetëm nga personi që është subjekt i këtij ligji 138/2015 
“Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione 
publike”. Deklarimi i rrethanave të rreme ose të shtrembëruara përbën vepër penale, sipas nenit 
190 të Kodit Penal. 

- Formulari i vetëdeklarimit dorëzohet dhe administrohet, sipas rastit: 

a) pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të zgjedhurit dhe kandidatët për deputetë në 
Kuvendin e Shqipërisë apo në organet e qeverisjes vendore; 

b) pranë Kryetarit të Kuvendit për kandidatët për funksione në organet kushtetuese apo të 
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krijuara me ligj dhe që zgjidhen nga Kuvendi; 

c) pranë Prefektit të qarkut përkatës për personat që emërohen në funksione publike me votim 
nga këshilli bashkiak nën juridiksionin e prefektit apo nga këshilli i qarkut përkatës;  

ç) pranë Departamentit të Administratës Publike, për rastet e parashikuara nga shkronja “dh”, e 
pikës 1, të nenit 3, të këtij ligji 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, 
emërohen ose ushtrojnë funksione publike; 

-Kërkesa për marrjen e formularit të vetëdeklarimit dhe/ose të dhënave të përfshira në të nuk 
mund të refuzohet apo kufizohet në asnjë rast. Refuzimi apo kufizimi i dhënies së tyre përbën 
vepër penale, sipas neni 248 të Kodit Penal. 

-Për Këshilltarët e Aparatit të Bashkisë Skrapar dhe Drejtuesit e Institucioneve me 
vetëfinancim, formularët e vetdeklarimit dorëzohen dhe administrohen nga Drejtoria e 
Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore.  

Neni 201 
Formulari për deklarimin e interesave private 

-Subjektet që mbartin detyrimin për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, sipas kërkesave të 
neneve 3 dhe 4 të ligjit nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të 
detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe disa nëpunësve publik” si dhe të neneve 14,15, të 
ligjit nr.9367, datë 7.4.2005 "Për parandalimin e konfliktit te interesave ne ushtrimin e 
funksioneve publike" (i ndryshuar), duhet të plotësojnë formularin për deklarimin e interesave 
private para fillimit të detyrës. Kjo deklaratë duhet të plotësohet në formatin elektronik, por në 
çdo rast nënshkruhet me shkrim, i cili duhet të dorëzohen pranë Drejtorisë së Shërbimeve 
Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore, i plotësuar dhe i mbyllur në zarf, nga zyrtari që 
mbart detyrimin ligjor për të bërë deklarimin, brenda një afati 30 ditor nga data e emërimit në 
detyrë duhet të dorëzohet në Ispektoriatin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive. 

-Formulari për deklarimin e interesave private periodik/vjetor duhet të plotësohet nga subjektet 
që mbartin detyrimin për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, çdo vit sipas kërkesave të ligjit 
nr.9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të 
të zgjedhurve dhe disa nëpunësve publik” si dhe të neneve 14,15, të ligjit nr. 9367, datë 
7.4.2005 "Për parandalimin e konfliktit te interesave ne ushtrimin e funksioneve publike" (i 
ndryshuar), Kjo deklaratë duhet të plotësohet në formatin elektronik, por në çdo rast 
nënshkruhet me shkrim, i cili duhet të dorëzohen pranë Drejtorisë së Shërbimeve Ligjore, 
Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore,  i plotësuar dhe i mbyllur në zarf, nga zyrtari që mbart 
detyrimin ligjor për të bërë deklarimin, deri në 31 Mars të vitit pasardhës dhe dorëzohet në 
Ispektoriatin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive. 

-Sanksione të moszbatimit të këtij neni janë:  
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a.Çdo shkelje e detyrimeve të përcaktuara në ligjin nr.9049, datë 10.04.2003 (të ndryshuar), 
përbën shkelje disiplinore, pavarësisht nga përgjegjësia penale apo administrative.  

b.Për mosdeklarim në afat dhe pa shkaqe të arsyeshme, jepet dënimi me gjobë deri 30000 lekë. 

c.Refuzimi për deklarim, sipas nenit 5 të ligjit 9049, datë 10.04.2003 sjell humbjen e funksionit 
dhe ndëshkimin në përputhje me Kodin Penal.  

d.Deklarimi i rremë përbën vepër penale dhe dënohet sipas legjislacionit në fuqi. ” 

Neni 202 

Hyrja në fuqi  

Kjo rregullore hyn në fuqi nga sot 03/03/2020 sipas Vendimit nr.15 datë 03.03.2020 të miratuar 
nga Kryetari i Bashkisë. 
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