RREGULLORE
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E ADMINISTRATËS SË KËSHILLIT TË
QARKUT KUKËS
Kjo rregullore është hartuar në bazë të ligjit 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,
ligjit Nr.152/2013të miratuar me datë 30.05.2013 “PërNëpunësinCivil”, VKM Nr.142 datë
12.03.2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës me institucionet e administratës
shteterore”,ligjit Nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i RSH“ (i ndryshuar), ligjit Nr.9131 datë
08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike“,ligjit Nr.44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi
i Proçedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”,si dhe akteve të tjera ligjore/nënligjore në
fuqi, duke patur si qëllim rregullimin e veprimtarisë së administratës së Këshillit të Qarkut Kukës për
realizimin e funksioneve dhe kompetencave të saj.
Neni 1
Organizimi i Administratës së Këshillit të Qarkut Kukës
Administrata e Këshillit të Qarkut drejtohet nga Kryetari i Këshillit të Qarkut i ndihmuar nga
zv/Kryetari. Administrata e Këshillit të Qarkut Kukës funksionon sipas strukturës të miratuar nga
Këshilli i Qarkut dhe është e organizuar në drejtori dhe sektorë, në përbërje të të cilave janë nëpunësit
civilë të kategorisë së mesme dhe të ulët drejtuese, nëpunësit civilë të kategorisë ekzekutive, si dhe
punonjësit e tjerë mbështetës.
Funksionet në Këshillin e Qarkut Kukës janë politike, civile dhe mbështetëse.
Struktura është e ndërtuar sipas detyrave funksionale dhe përbëhet nga:
Funksionet politike, ku perfshihen:




Kryetari
N/Kryetari
Sekretari i Këshillit të Qarkut

Në funksionet civile sipas radhës hierarkike përfshihen:





Drejtor Drejtorie
Shef Sektori
Specialist
Inspektor

Në funksionet e shërbimeve mbështetëse përfshihen:


Shoferi i administrates

Struktura organizative, numri i personelit dhe niveli i pagave propozohen nga Kryetari i Këshillit të
Qarkut dhe miratohen nga Këshilli i Qarkut.
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Neni 2
Drejtori i Drejtorisë
Mbështetur në aktet ligjore/nenligjoresi dhe në rregulloren e funksionimit te administratës, Drejtori i
Drejtorisë është përgjegjes për:
NR
Emërtimi i detyrave
1. Përcaktimin dhe njohjen e detyrave që burojnë nga aktet ligjore dhe nënligjore.
Drejtimin e drejtorisë së tij mbi bazën e parimeve të profesionalizmit, paanësisë politike,
2.
transparencës, përgjegjësisë dhe korrektësisë në zbatimin e legjislacionit.
Hartimin e termave të referencës për nëpunesit e drejtorise se tij,paraqitjen e tyre për miratim
3.
sipas kërkesave të përcaktuara në ligjin për nëpunësin civil si dhe akteve nënligjore.
4. Planifikimin e veprimtarisë së drejtorisë.
5.
6.

Analizimin e veprimtarisë së drejtorisë.
Vlerësimet e punës të nëpunësve të drejtorisë së tij, sipas kritereve të përcaktuara në ligjin për
nëpunësin civil si dhe aktet nënligjore.

7.

Aprovimin e akteve administrative që përgatiten nga nëpunësit e drejtorisë së tij.

8.

Përgatitjen dhe paraqitjen për miratim të çdo p/akti në emër të drejtorisë së tij.

Përcaktimin e detyrave që dalin nga shkresat zyrtare që i adresohen drejtorisë, kryerjen e detyrave
9. dhe kthim pergjigje brenda afateve të përcaktuara në rregulloren e funksionimit të administrates
si dhe ligjitNr.119/2014 date 18.09.2014 “Për të drejtën e informimit”.
Kryerjen e çdo detyre tjetër të parashikuar në aktet ligjore/nënligjore, ose të kërkuar nga Kryetari
10.
i Këshillit të Qarkut.

Neni 3
Përgjegjësitë kryesore të Drejtorit
NR
1.
2.
3.

Emërtimi i detyrave
Siguron përcaktimin e objektivave të qarta për secilin nga anëtarët e stafit të drejtorisë, në
mënyrë që puna e drejtorisë të vlerësohet objektivisht dhe vlefshmërisht.
Siguron drejtimin e drejtorisë në dhënien e kontributit në përgatitjen e planeve dhe raporteve te
punes.
Siguron mbështetje dhe këshillim për strukturat administrative te institucionit për fushat që
mbulon, si dhe jep propozime për zhvillimin e planeve me qëllimin që misioni dhe objektivat e
përcaktuara për drejtorinë të jenë të realizueshme.

4.

Siguron përgatitjen e planeve dhe inciativave për gjithë drejtorinë.

5.

Siguron zhvillimin e programeve të kërkuara në tërësi me qëllim që ato të jenë gjithpërfshirëse
dhe të zbatueshme në të gjithë punën e drejtorisë.
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Neni 4
Menaxhimi i Drejtorisë
Drejtori i Drejtorisë ka për detyre:
NR
1.

2.

3.

4.

5.

Emërtimi i detyrave
Të shpërndajë punën mes Shefit te Sektorit si dhe specialistëve të drejtorisë, në përputhje me
ligjet/vendimet/udhëzimet e miratuara apo proçedurat dhe standartet e tjera me qëllim që të
sigurohet cilësia, sasia, realizimi në kohë dhe rezultate të matshme lidhur me objektivat e
planifikuara.
Të menaxhojë dhe drejtojë stafin e drejtorisë, duke patur parasysh kërkesën për të monitoruar
dhe vlerësuar aftësitë dhe performancën e tyre, duke përgatitur vlerësime me shkrim për
performancën e tyre, duke e diskutuar këtë proçes me ta dhe duke nxjerrë në pah nevojat e tyre
për përmirësim si dhe duke i ndihmuar dhe disiplinuar ata sa mund t’i kërkohet.
Të sigurojë që stafi i drejtorisë i ka të qarta detyrat dhe objektivat e përcaktuara për secilin,
mjetet me të cilat do të vlerësohen dhe maten rezultatet e punës ne lidhje me këto detyra dhe
objektiva, si dhe kanë informacionin, trajnimin dhe ekspertizën e duhur në dhënien e këshillave
për të cilat ata kanë nevojë, me qëllim që të ushtrojnë përgjegjësitë e tyre në mënyrë sa më
efektive.
Të shërbeje si një anëtar i ekipit te menaxhimit te programit për të siguruar kordinimin dhe
bashkëpunimin me sektoret e tjere, me autoritetin e deleguar nga Grupi i Menaxhimit Strategjik
(GMS), duke marre vendime në kohën e duhur dhe siguruar mirëfunksionimin e drejtorisë, në
përputhje me kërkesat dhe kushtet specifike të legjislacionit, të politikave dhe standarteve dhe
proçedurave të miratuara.
Të sigurojë zhvillimin e një sistemi informacioni në kuadër të drejtorisë që drejton në mënyrë që
çështjet të mund të identifikohen në kohë.

Neni 5
Përfaqësimi institucional dhe bashkëpunimi
Drejtoria përfaqësohet nga drejtori, i cili ka për detyrë drejtimin e drejtorisë së tij mbi bazën
e parimeve të profesionalizmit, të pavarësisë dhe integritetit, të paanësisë politike, të transparencës,
të shërbimit ndaj publikut, të vazhdimësisë së karrierës, të përgjegjësisë dhe korrektësisë në zbatimin
e legjislacionit.
NR
1.
2.

Emërtimi i detyrave
Drejtori i Drejtorisë mban lidhje bashkëpunimi me nëpunës të nivelit të mesëm dhe të lartë
drejtues të ministrive të linjës dhe të institucioneve të tjera të administratës publike
Me miratimin Kryetarit te Keshillit te Qarkut Kukës, Drejtori i Drejtorisë përfaqëson
institucionin sa here që i kërkohet për çështje/problematika që janë të fushës së përgjegjësisë të
Drejtorisë.
Neni 6
Detyrat teknike të Drejtorit të Drejtorisë

Drejtori i Drejtorisë bën të mundur ndjekjen dhe zbatimin e proçedurave të duhura nga ana e stafit te
drejtorise, për:
NR
1.

Emërtimi i detyrave
Të sigurojë përgatitjen e materialeve prezantuese dhe përmbledhëse, si dhe hartimin e raporteve
për titullarin e institucionit, duke identifikuar, probleme të mundshme, objektiva të parealizuara
dhe mangësi të konstatuara, duke rekomanduar iniciativa për ndryshime të mundshme.
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2.

3.

Të sigurojë shpërndarjen e materialeve të ndryshme që trajtojnë çështje të rëndësishme, në
mënyrë verbale apo të shkruar, sipas funksioneve të secilit anëtar të stafit me qëllim arritjen e
rezultateve më të mira të mundshme.
Kryerjen e analizave dhe inspektimeve periodike duke shfrytëzuar përdorimin e burimeve të
drejtorisë, dhënien e propozimeve për titullarin e institucionit lidhur me numrin në dispozicion të
burimeve njerëzore me aftësi dhe kompetenca të duhura me qëllim përdorimin sa më efiçent të
tyre, të cilat inkurajojnë besimin publik në administratën e drejtorisë në veçanti dhe të
institucionit në tërësi.
Neni 7
Shefi i Sektorit

Shefi i Sektorit, drejton dhe menaxhon punën, përgjigjet para drejtorit përkatës për shkallën e
plotësimit të detyrave të ngarkuara prej tij si dhe për punonjësit që ka në vartësi. Ai është
përgjegjës për:

NR
1.
2.
3.

Emërtimi i detyrave
Përcaktimin dhe njohjen e detyrave që burojnë nga aktet ligjore dhe nënligjore.
Drejtimin e sektorit mbi bazën e parimeve të profesionalizmit, paanësisë politike, transparencës,
përgjegjësisë dhe korrektësisë në zbatimin e legjislacionit.
Vlerësimet e punës të punonjësve të sektorit së tij sipas kritereve të përcaktuara në ligjin për
nëpunësin civil si dhe aktet nënligjore të miratuara në zbatim të këtij ligji.

4.

Aprovimin e akteve administrative që përgatiten nga punonjësit e sektorittë tij.

5.

Përgatitjen dhe paraqitjen për miratim të çdo P/akti në emër të sektorittë tij.

6.

Ruajtjen dhe mirëmbajtjen e ambienteve dhe pajisjeve të punës.

7.

Kryerjen e çdo detyre tjetër të parashikuar në aktet ligjore/nënligjore të kërkuar nga Kryetari i
Këshillit të Qarkut ose Drejtori i Drejtorisë.

Neni 8
Specialisti
Mbështetur në aktet ligjore/nënligjoresi dhe në rregulloren e administrates, specialisti është përgjegjës
për:
NR
Emërtimi i detyrave
1. Përcaktimin dhe njohjen e detyrave që burojnë nga aktet ligjore dhe nënligjore.
Të vepruar dhe për të punuar në bazë të parimeve të profesionalizmit, paanësisë politike,
2.
transparencës, përgjegjësisë dhe korrektësisë në zbatimin e legjislacionit.
3. Planifikimin e veprimtarise se tij.
4. Analizimin e veprimtarisë së tij.
5. Ruajtjen dhe mirëmbajtjen e ambienteve dhe pajisjeve të punës.
6. Kryerjen e çdo detyre tjetër të kërkuar nga Drejtori i Drejtorise ose Shefi i Sektorit.
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Neni 9
Bashkëpunimi ndërmjet strukturave të Administratës së Qarkut
Për realizimin e shpejtë, të saktë, me profesionalizëm dhe në bazë të ligjit të funksioneve dhe të
detyrave të Këshillit të Qarkut, të gjitha strukturat e administratës së Këshillit të Qarkut janë të
detyruara të bashkëveprojnë dhe bashkëpunojnë me njëra-tjetrën.Ky bashkëpunim realizohet:
NR
1.
2.
3.

Realizimi i bashkëpunimit
Nëpërmjet pjesëmarrjes aktive të dy a më shumë sektoreve në grupin e punës që krijohet për
zgjidhjen e problemeve te dala qe kane lidhje me veprimtarine e ketyre sektoreve.
Nëpërmjet shqyrtimit dhe diskutimit të problemeve të ndryshme në mbledhjen e sektoreve që
organizohet çdo javë.
Nëpërmjet shkëmbimit të informacionit dhe konsultimit here pas here mes sektoreve.

Mos-marreveshjet e krijuara në lidhje me kompetencat dhe detyrat e çdo sektori, zyre apo nëpunësi i
relatohen Kryetarit të Qarkut, i cili ka atributin për zgjidhjen e tyre.
Neni 10
Ngritja e Grupeve te Punës
Grupi i punës ngrihet me urdhër të veçantë të Kryetarit të Këshillit të Qarkut Kukës, me pjesmarrjen e
dy ose më shumë sektoreve.
a. Në urdhërin e ngritjes së grupit të punës përcaktohen saktë:
NR

Grupi i Punës

1.

Detyra ose objektivi i veprimtarisë së grupit të punës.

2.

Antarët e grupit të punës.

3.

Afatet kohore të realizimit të detyrës ose objektivit.
b. Detyrat e grupit të punës:

NR

Detyrat e Grupit të Punës

1.

Harton planin e veprimit për realizimin e detyrës ose objektivit.

2.

Ndan qartë detyrat mes antarëve të grupit të punës.

3.

Kryetari i grupit të punës harton raportin për realizimin e detyrës ose objektivit.
Neni 11
Marrëdhëniet e administratës me Këshillin e Qarkut

Çdo Drejtori/Sektorështëedetyruar të informojë këshilltarët për çështje që i kërkohen dhe vë në
dispozicion të tyre çdo lloj akti dhe informacioni që ka lidhje me çështjen.
Për realizimin e funksioneve të Keshillit të Qarkut, çdo drejtori/sektor, përgatit P/aktet përkatësedhe i
paraqet për shqyrtim në Këshill.
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NR

Proçedura e paraqitjes dhe miratimit të P/akteve

1.

P/Vendimi hartohet nga drejtoria përkatëse dhe shoqërohet me një relacion të detajuar

2.

Relacioni dhe P/Vendimi firmosen nga drejtori i drejtorisë përkatëse.
Drejtoria Finances, Juridike, MBNJ-se dhe Sherbimeve bën konfirmimin e ligjshmërise sëçdo
P/vendimi.
P/Vendimi firmoset nga Sekretari dhe Kryetari i Këshillit të Qarkut.
Këshillit i relatohen P/aktet (P/Vendim & Relacion) nga drejtori/sektori i drejtorisë përgjegjëse.
Çdo Drejtor Drejtorie/Shef Sektori, është i detyruar që brenda 2 (dy) ditëve, të zbardhë vendimin
e Këshillit të Qarkut në lidhje me P/aktin që ka paraqitur.
Kopja e parë e vendimit, firmoset nga Drejtori i Drejtorisë përkatëse që ka përgatitur P/aktin,
Drejtoria Juridike, Finances, MBNJ-se dhe Sherbimeve, Sekretari dhe Kryetari i Këshillit të Qarkut.
Në kopjen e vendimit që mbahet në arkiv, përcaktohet numri i kopjeve për shumëfishim sipas
destinacionit të tyre.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Neni 12
Aktet Administrative
NR
1.
2.
3.
4.
5.

Rregullat për Aktet Administrative
Aktet administrative (vendime, urdhëra, shkresa) janë ato akte që nxirren nga strukturat përkatëse në
ushtrim të funksioneve dhe kompetencave të Këshillit të Qarkut dhe që kanë fuqi vetëm brenda
juridiksionit të Qarkut.
Aktet administrative hartohen nga administrata sipas proçedurës dhe formës së përcaktuar në Kodin e
Proçedurave Administrative, Normave dhe Metodologjise Arkivore, si dhe akteve ligjore/nenligjore.
Propozimet për nxjerrjen e një akti administrativ, dalin nga detyrimet ligjore, administrata nga të tretët.
Çdo P/akt i përgatitur nga drejtoritë/sektorët detyrimisht duhet të përmbajë, arsyetimin për nxjerrjen e
aktit, shpjegimin e kuptimit të aktit, bazueshmërinë ligjore të tij, faturën financiare nëse ka, personin,
institucionin/organizatën të cilës i drejtohet, personat apo strukturat e ngarkuara për zbatimin e aktit,
momentin e hyrjes në fuqi të aktit etj.
Aktet administrative hartohensipas formatit të miratuar dhe kodit specifik.
Neni 13
Marrëdhëniet me të tretët

Marrëdhëniet me te tretët realizohen nëpërmjet Kryetarit të Këshillit të Qarkut dhe drejtuesve të tjerë
të autorizuar prej tij.Veprimtaria ndër-institucionale e Këshillit të Qarkut Kukës me të tretët është e
lidhur me:
NR

Llojet e Bashkëpunimit

1.

Garantimin e shkëmbimit të informacionit brenda afateve kohore.

2.

Shkëmbimine njohurive dhe përvojës profesionale.

3.

Organizimin e aktiviteteve dhe veprimtarive të përbashkëta.

4.

Nënshkrimin e marrëveshjeve dhe memorandumeve të mirekuptimit dhe bashkëpunimit.

5.

Zbatimin e marrëveshjeve ose kontratave të përbashkëta.

6.

Pjesmarrjen aktive në grupet e punës sipas detyrimeve ligjore
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Neni 14
Marrëdhëniet me Publikun
Marrëdheniet me Publikun janë një shkëmbim i dyanshëm i informacionit.
Marrëdhëniet me publikun realizohen në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Kodin e Proçedurave
Administrative, si dhe ligjin për të drejtën e informimit mbi dokumentat zyrtare.
Format e komunikimit me publikun janë:
NR
1.
2.
3.
4.
5.

Format e marrëdhënieveme publikun
Nëpërmjet komunikimit, transmetimit, apo marrjes së mesazheve nga publiku, në formë të
shkruar ose elektronike.
Nëpërmjet zhvillimit të takimeve direkte të Kryetarit të Këshillit te Qarkut.
Nëpërmjet shqyrtimit te ankesave-kërkesave të qytetarëve. Drejtoritë brenda 5 (pese) ditëve
përgatisin zgjidhjen dhe përgjigjen për problemin apo kërkesën dhe e depozitojnë tek Kryetari
për miratim.
Nëpërmjet ofrimit të formularëve të aplikimit për kërkim informacioni, ose shërbime të
ndryshme të ofruara nga Këshilli i Qarkut.
Nëpërmjet komunikimit me median.
Neni 15
Disiplina Administrative

NR

Rregullat e Disiplinës Administrative
Kohëzgjatja e punës është nga dita e hënë deri ditën e premte, 40 orë në javë, orari i punës është
1.
08ºº-16ºº
Në raste të veçanta dhe për arsye objektive, orari ditor i punës mund të ndryshohet me urdhër të
2.
Kryetarit të Këshillit të Qarkut
Me kërkesë të eprorit të drejtpërdrejt dhe me miratimin e Kryetarit të Këshillit të Qarkut
3. punonjësit mund t`i kërkohet të bëjë orë shtesë. Çdo orë shtesë paguhet ose kompesohet sipas
akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi.
Punonjësi duhet të përdorë kohën e punës në mënyrë efektive për realizimin e detyrave të tij, ai
4.
duhet të krijojë marrëdhënie të rregullta me eprorët, vartësit dhe kolegët.
5. Veshja e tij duhet të jetë serioze, për të përfaqësuar sa më denjësisht administratën publike.
Lëvizjet jashtë institucionit për nevoja shërbimi bëhen vetëm pasi merret detyra nga eprori
6.
direkt.
Lëvizjet jashtë rrethit për nevoja të institucionit miratohen me autorizim të veçantë nga Kryetari i
7.
Këshillit të Qarkut.
Per arsye te justifikuara personale, çdo nëpunës/punonjës mund të marrë leje tek eprori direkt,
8. për një periudhe jo më shumë se 2 orë gjatë ditës. Eprori direkt planifikon mbulimin e detyrave
dhe informon Specialistin e MBNJ-se.
Per arsye te justifikuara personale, çdo nëpunës/punonjës mund të marrë leje ditore pa te drejte
9. page, me pëlqimin e eprorit direkt të konfirmuar tek titullari i institucionit. Eprori direkt
informon për çdo rast specialistin e MBNJ-se.
Për rastet e largimeve të pajustifikuara gjatë orarit zyrtar të punës, gjithmonë për nevoja urgjente
10.
të njoftohet me “SMS” eprori direkt si dhe te vihet ne dijeni titullari i institucionit.
Nëpunësit/Punonjësit duhet të zbatojnë tëresinë e të drejtave, detyrimeve dhe rregullave të
11. sjelljes të përcaktuara në këtë rregulloresi dhe nëligjin Nr.9131 datë 08.09.2003 „Për rregullat e
sjelljes në administratën publike“
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Neni 16
Analiza vjetore e punës
Analiza vjetore e punës paraqet veprimtarinë vjetore në realizimin e detyrave dhe objektivave.Raporti
është dokumenti që paraqet që pasqyron në detaje gjithë proçesin e analizës.
NR
Raporti i Analizës së Punës
1. Raporti i analizës së punës respekton formatin dhe afatet e përcaktuara në Aneksin Nr.1
2.

Çdo drejtori/sektor paraqet raportin përkatës përpara Kryetarit të Këshillit të Qarkut.

3.

Kryetari i Këshillit të Qarkut paraqet raportin e përmbledhur në mbledhjen e parë të Këshillit të
Qarkut të vitit në vazhdim.
Neni 17
Vlerësimi në Punë

Sistemi i vlerësimit të rezultateve në punë është proçesi vjetor i verifikimit të realizimittë përgjithshëm të
objektivave të përcaktuar në fillimtë periudhës së vlerësimit, si dhe i aftësive apo dobësivetë nëpunësit në kryerjen
e detyrave, sipas kërkesave të përcaktuara në nenin 62 te ligjit Nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për
Nëpunësin Civil”.
NR
1.
2.
3.
4.
5.

Sistemi i Vlerësimit në Punë
Të gjithë nëpunesit e administratës së Këshillit te Qarkut, do t`i nënshtrohen një sistemi
vleresimi vjetor.
Vlerësimi i punës realizohet nga eprori direkt në bashkëpunim me nëpunësin përkates dhe
MBNJ.
Vlerësimi i punës bazohet në formatin e vlerësimit të institucionit.
Formati i vlerësimit hartohet në përputhje me kërkesat e përcaktuara ligjore nga sek.juridik në
bashkëpunim me sektorët e tjerë dhe miratohet nga Kryetari i Këshillit të Qarkut.
Vlerësimi i punës synon përmirësimin e aftësive profesionale të nëpunësit civil në funksion të
rritjes së cilësisë të shërbimit.
Neni 18
Pushimet dhe lejet e përkohshme

NR
1.
2.
3.

Pushimet e Nëpunësit Civil/Punonjësit
Dita e shtunë dhe e diel janë ditë pushimi javor.
Kur nëpunësi civil apo punonjësi, për arsye shëndetësore, bëhet i paaftë për punë brenda 24
orëve duhet të njoftojë eprorin direkt si dhe Specialistin e MBNJ-se.
Këtë paaftësi për punë duhet ta vërtetojë me raport mjekësor, duke e depozituar në Drejtorinë
Juridike, Financës, Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve brenda 3 ditëve.
Nëpunësi civil apo punonjësi ka të drejtën e pushimit të paguar edhe për rastet si më poshtë :
Martesën e nëpunësit civil apo të punonjësit
Martesën e fëmijës së tij
Lindjen e fëmijës për baballarët
Vdekjen e prindërve, të gjyshërve, të bashkëshortit, të fëmijës, të
ç.
vëllezërve, të motrave
d. Ndërrimin e banesës
Sëmundje të rënda të fëmijëve, prindërve apo bashkëshortit, të vërtetuara
dh.
me raport mjekësor
e. Përgatitjen dhe mbrojtjen e titujve pasuniversitar, për punën që kryejnë
a.
b.
c.

4.

5 ditë;
3 ditë;
3 ditë;
5 ditë;
2 ditë;
5 ditë;
10 ditë.
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5.

Nëpunësi civil apo punonjesi ka të drejtë, që, në raste të veçanta, të kërkojë leje pa të drejtë page,
për arsye shëndetësore, personale, për fëmijët, bashkëshortin apo prindërit. Kohëzgjatja e kësaj
leje përcaktohet nga drejtuesi i institucionit, me propozimin e eprorit direkt. Kohëzgjatja
maksimale e të gjitha lejeve të papaguara, brenda një viti kalendarik, nuk mund të jetë më e gjatë
se 30 ditë.
Neni 19
Delegimi i Kompetencave

Për ushtrimin e kompetencave,në rast mungese ose pamundësise për të vepruar, Kryetari i Këshillit të
Qarkut, mund të bëjë delegimin e kompetencës tek një organ tjetër vartës, sipas rregullave të
përcaktuara me ligj.
NR
1.
2.
3.

Delegimi i kompetencave
Delegimi i kompetencave duhet të bëhet me shkrim duke ndjekur rregullat e përcaktuara në
Kodin e Proçedurave Administrative. Në rastet e delegimit duhet bërë shënimi „Në mungesë dhe
me porosi“ duke vendosur emrin e të autorizuarit.
Delegimi i kompetencës për kryerjen e veprimeve proçeduriale,përfundon me revokimin e aktit
të delegimit si dhe me mbarimin apo kryerjen e detyrave.
Nuk mund të delegohen kompetencat dhe të firmoset në mungesë të Kryetarit për atribute ligjore
që i njihen vetëm këtij të fundit. Kryetari autorizon firmën e dytë, e cila do të depozitohet pranë
institucioneve financiare të përcaktuara me ligj.

Neni 20
Përdorimi i Vulës
Këshilli i Qarkut Kukës ka vulën zyrtare (38 mm), e cila e identifikon institucionin në aktet administrative
te nxjerra prej tij si dhe vulën e sekretarisë (25 mm).
NR

Rregullat e Përdorimi të Vulës

1.

Vula zyrtare mbahet dhe përdoret nga personi i deleguar i Kryetarit.

2.

Vula ruhet në kasafortë dhe përdoret vetëm nga punonjësi i caktuar për këtë qëllim.

3.
4.
5.

Në rast mungese të tij për periudha të caktuara kohe, Kryetari me urdhër të brendshëm ngarkon nje
person tjeter.
Vula zyrtare përdoret vetem për dokumente që kanë datë, numër protokolli dhe janë të firmosura
nga Kryetari i Këshillit të Qarkut/personi i autorizuar prej tij ose Drejtori i Drejtorisë.
Vula e sekretarisë përdoret për dërgimin e akteve administrative me poste, dhe vihet mbi zarfin
përkatës, në rastet e shoqërimit të dokumentave orgjinale si dhe marrjes në dorëzim të
dokumentave të ndryshem.

6.

Vula e sekretarise ruhet në kasaforte, mbahet dhe përdoret nga specialisti përkatës.

7.

Në rastet e humbjes së vulave, njoftohet menjehere Komisariati i Policisë së Rrethit, si dhe
merren të gjitha masat për zëvendësimin e tyre sipas proçedurave ligjore.
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Neni 21
Ceremonitë Zyrtare dhe Vizitat e Delegacioneve të Huaja
NR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cermonitë Zyrtare
Aktiviteti zyrtar i Këshillit të Qarkut, si vizita, inagurime, dekorime,takime të nivelit të lartë,
pritje, dreka dhe darka zyrtare, ftesa zyrtare, mesazhe dhe letra zyrtare, evenimente të ndryshme
publike etj, administrohen nga personi i autorizuar nga Kryetari.
Këshilli i Qarkut fton dhe pret delegacione të vendeve të huaja si dhe përfaqesite diplomatike të
akredituara ne Shqiperi për vizita zyrtare.
Sipas llojit dhe rëndësisë së vizitës të delegacioneve të huaja në Këshillin e Qarkut, përcaktohet
protokolli i pritjes zyrtare.
Hartimi dhe ndjekja e protokollit është detyrë e personit te autorizuar.
Shpenzimet e udhëtimit, të fjetjes dhe akomodimit sipas rastit parashikohen në programin e
bashkëpunimit dypalësh e shumëpalësh, si dhe në aktet e tjera ligjore/nënligjore.
Aktiviteti zyrtar zhvillohet si ceremoni zyrtare në përputhje me rregullat e parashikuara në
ceremonialin zyrtar të Republikës së Shqipërisë.

KOMPETENCAT
DHE DETYRAT E ADMINISTRATËS SË KËSHILLIT TË QARKUT
Neni 22
Kryetari i Këshillit të Qarkut
Kryetari i Këshillit të Qarkut, përfaqëson Këshillin e Qarkut në marrëdhënie me organe shtetërore, me
organet e njësive të qeverisjes vendore, me persona fizikë dhe juridikë vendas ose të huaj, si dhe
ushtron këto kompetenca:

NR

Emërtimi i detyrave

1.

Kryeson mbledhjet e Këshillit të Qarkut dhe të Kryesisë së tij.

2.

Nënshkruan të gjitha aktet e Këshillit dhe të Kryesisë së Këshillit, si dhe proçes-verbalet e
mbledhjeve të Këshillit dhe të Kryesisë.

3.

Siguron zbatimin e vendimeve të Këshillit të Qarkut dhe të Kryesisë së tij.

4.

Në përputhje me tematikën e mbledhjeve të Këshillit të Qarkut dhe të Kryesisë përgatit raporte,
projekt-vendimet dhe materialete tjera të nevojshme.

5.

Drejton administratën e Këshillit të Qarkut dhe përgjigjet para Këshillit për funksionimin e saj.

6.

Emëron dhe shkarkon personelin e administratës së Këshillit të Qarkut, përveç rasteve të
parashikuara ndryshe në ligjin Nr.152/2013 te miratuar me datë 30.05.2013 “Per Nëpunësin
Civil”.

7.

Garanton kryerjen e funksioneve që i janë dhënë me ligj Këshillit të Qarkut.

8.

Merr masa dhe siguron funksionim normal të të gjitha strukturave të Këshillit, mbledhjeve të
Këshillit dhe të Kryesisë së tij.

9.

Nxjerr urdhera për ngritjen e grupeve të punës për zgjidhjen e çështjeve me karakter të veçantë.
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10.

Ushtron kompetenca të tjera që i ngarkohen atij me ligj, nga Këshilli i Qarkut ose nga Kryesia e
tij, siç janë:

a.

Funksionin e Kryetarit të Komisionit të Mbrojtjes së Tokës.

b.

Funksionin e shqyrtimit dhe të vendimit për ankesat që i paraqiten nga persona fizikë/juridikë,
për sanksionet që janë vendosur ndaj tyre nga strukturat e tjera të institucionit (DAMT, DSHPT).

c.

Funksionin e Titullarit të Autoritetit Kontraktor.

d.
e.

Funksionin e Kryetarit të Komitetit të Vlerësimit të Nevojave dhe Planifikimit të Shërbimeve të
Reja në Komunitet.
Funksionin e Kryetarit të Komitetit Drejtues për bashkërendimin e punës ndërmjet Autoriteteve
Shtetërore përgjegjëse në nivel vendor për referimin e rasteve të femijeve në rrezik.

f.

Funksionin e Kryetarit të Komisionit të Statusit të Dëshmorit të Atdheut.

g.

Funksionin e Kryetarit të Grupit të Menaxhimit Strategjik (GMS).

Në ushtrimin e kompetencave të tij, Kryetari i Këshillit të Qarkut nxjerr urdhra me karakter
individual. Në mungesë të Kryetarit, funksionet e tij kryhen nga N/Kryetari.
Neni 23
Zv.Kryetari i Këshillit të Qarkut
Në strukturën e tij Këshilli i Qarkut Kukës ka një Zv./Kryetar i cili zgjidhet dhe shkarkohet nga
Këshilli i Qarkut në bazë të ligjit Nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetqeverisjen vendore”
neni
77, pika b,
Zv./Kryetari i Këshillit të Qarkut ka për detyrë që të:
NR
1.

Emërtimi i detyrave
Organizojë dhe drejtojë punën sipas fushave në varësi të tij, bazuar në ndarjet e bëra nga
Kryetari i Këshillit të Qarkut.

2.

Ushtrojë të gjitha kompetencat për kryerjen e funksioneve të Kryesisë dhe Këshillit të Qarkut.

3.

Përfaqësojë institucionin në të gjitha rastet kur autorizohet nga Kryetari dhe Këshilli i Qarkut.

4.

N/Kryetari përgjigjet para Këshillit të Qarkut për realizimin e funksioneve të deleguara.

Neni 24
Sekretari i Këshillit të Qarkut
Sekretari emërohet dhe shkarkohet nga Këshilli i Qarkut, mbi bazën e propozimit të Kryetarit të
Këshillit të Qarkut. Sekretari i Këshillit të Qarkut ka për detyrë:
NR
1.

2.
3.

Emërtimi i detyrave
Të ndjekë punën për përgatitjen e materialeve për mbledhjet e Këshillit. Për këtë kërkon nga
drejtorët përgatitjen e materialeve për mbledhjen e radhës së Këshillit, sipas rendit të ditës të
përcaktuar nga ky i fundit, si dhe për çështje të tjera për të cilat kërkohet vendimi apo shqyrtimi
nga Këshilli.
Të kontrollojë dhe të firmosë P/Vendimet që përgatiten nga administrata dhe që do t'i paraqiten
për miratim Këshillit. Kur ka vërejtje për materialet e përgatitura, ia kthen zyrës përkatëse për
rishikim dhe korrigjim.
Të firmosë vendimet e Kryesisë dhe Këshillit para se t'i paraqiten Kryetarit të Këshillit të Qarkut
për nënshkrim.
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4.
5.
6.
7.
8.

9.

Me kërkesë të Kryetarit të Këshillit të Qarkut, verifikon saktësinë e vendimit të zbardhur me
proçes-verbalin e mbledhjes së Këshillit.
Në bashkëpunim me Kryetarin, merr masa për organizimin e mbledhjeve të komisioneve të
Këshillit dhe bën ndarjen e materialeve që do të diskutohen në komisionet përkatëse.
Të marrë masa për njoftimin e këshilltarëve për ditën dhe orën e mbledhjeve të Këshillit dhe të
komisioneve të Këshillit.
Të marrë masa për shpalljen e akteve të Këshillit të Qarkut.
Të organizojë mbledhjet e hapura me publikun, i ndihmuar nga Sekretarii Kryetarit dhe
Marredhenieve me Publikun dhe pasi ka marrë miratimin nga Kryetari i Këshillit të Qarkut. Në
rastet kur është e nevojshme, në bashkëpunim me Kryetarin e Këshillit të Qarkut, përcaktojnë
mënyrën dhe vendin e realizimit të mbledhjeve të hapura me publikun.
Të dërgojëaktet e miratuara nga Kryesia dhe Këshilli i Qarkut prane Institucionit te Prefektit për
konfirmim ligjshmerie.
Neni 25
Drejtoria Financës,Juridike, Menaxhimit te Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve
(DJFMBNJSH)

I. Misioni:
Hartimi dhe zbatimi i politikave financiare rajonale në Institucionin e Këshillit të Qarkutnë proçesin e
menaxhimit të çështjeve financiare si dhe monitorimin e aktiviteteve të drejtorisë në përputhje me
politikat dhe proçedurat përkatëse, me qëllim arritjen e objektivave të përcaktuara për njësinë.
II.Qëllimi i përgjithshëm i pozicionit të punës:
Drejtori i Drejtorisë, Finances,Juridike,MBNJ-se dhe Shërbimeve pergjigjet para Kryetarit te Keshillit
te Qarkut Kukes për zbatimin e politikave shtetërore në proçesin e menaxhimit të çështjeve
financiare,per hartimin dhe zbatimin e politikave ekonomike-financiare rajonale vendore si dhe për
monitorimin e aktiviteteve të drejtorisë në përputhje me politikat dhe proçedurat përkatëse
III.Detyrat kryesore:
Drejtori i Drejtorisë, Finances,Juridike, MBNJ-se dhe Shërbimeve, siguron që burimet në dispozicion
të kësaj drejtorie tëmirë-organizohen në mënyrë që objektivat e përcaktuara për këtë drejtori si dhe
detyrat e planifikuara të realizohen në afatet kohore të parashikuara, me sa më pak kosto, duke
siguruar efektivitet të lartë, si dhe në mënyrë të rregullt dhe korrekte.
1. Drejtori i Drejtorisë do të jetë përgjegjës për:
NR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Emërtimi i detyrave
Përgatitjen e P/buxhetit të vitit të ri financiar, rishikimin e tij gjatë vitit si dhe mbylljen e buxhetit
të vitit të mëparshëm sipas afateve dhe normave të parashikuara në ligj.
Hartimin e bilancit përfundimtar sipas kerkesave, normave, proçedurave dhe afateve të
përcaktuar në aktet ligjore e nënligjore.
Përgatitjen e P/aktit për nivelin e ndihmesave financiare të detyrueshme të çdo njesie vendore
Hartimin e raporteve ekonomiko-financiare dhe paraqitjen e tyre per miratim ne Keshillin e
Qarkut Kukes
Shpërndarjen e buxhetit të miratuar, sipas strukturave te institucionit, si dhe transferimin e
buxhetit tek ndërmarrjet e vartësise.
Zbatimin me efektivitet ekonomik të fondeve të miratuara nga Këshilli i Qarkut.
Konfirmimin e urdhërave të prokurimit prane Degës së Thesarit Kukës ne përputhje me kërkesat
e përcaktuara në udhëzimet e Ministrisë së Financave.
Përmbushjen në kohë dhe masën e duhur të pagesave, të detyrimeve përkatëse ndaj të tretëve, si
dhe marrjen e masave për sigurimin dhe çeljen e fondeve në përputhje me llogaritë financiare.
Propozimin e rregullave të brendshme për administrimin efiçent të ambienteve të punes,
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pajisjeve dhe vlerave materiale.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bashkëpunimin me grupet e auditimit gjatë ushtrimit të misionit të tyre në Këshillin e Qarkut
Kukës.
Rakordimet me Degën e Thesarit për çeljen e fondeve dhe realizimin faktik të tyre si dhe të
shpenzimeve sipas periudhave mujore dhe vjetore.
Përpilimin e listë-pagesës së administratës çdo muaj, të shpërblimit të këshilltarëve, si dhe
deklarimi i tyre on-line ne programin elektronik të Drejtorisë së përgjithshme të Tatimeve.
Përpilimin e liste-pagesave të sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore, tatimit mbi pagë dhe mbi
shpërblimet si dhe hedhjen e tyre ne sistemin elektronik për çdo muaj.
Përpilimin e listë-pageses për udhëtimet brenda vendit/jashtë vendit të administrates së Këshillit
të Qarkut Kukës.
Hartimin e planeve dhe raporteve mujore/vjetore te drejtorisë si dhe dorëzimin e tyre brenda
afateve të përcaktuara
Neni 26
Specialisti për Logjistikën dhe magazine

Specialisti për Logjistikën dhe magazine përgjigjet tek Drejtori i Drejtorise Finances, Juridike,
MBNJ-se dhe Shërbimeve për arkëtimin dhe dokumentimin e pagesave,rakordimin e dokumentave të
magazines, si dhe zbatimin e proçedurave konform rregullave të kontabilitetit.
IV. Specialisti i Logjistikës, është pergjegjes per:
Nr
1.
2.
3.
4.

Emërtimi i detyrave
Sigurimin e logjistikës së nevojshme për të gjitha veprimtaritë dhe aktivitetet e Këshillit të
Qarkut.
Drejtimin e grupi të logjistikës për mbarëvajtjen e aktiviteteve.
Ndjekjen e çdo aktiviteti të organizuar nga Këshilli i Qarkut dhe në raste të veçanta merr
përgjegjësinë e organizimit të tyre.

8.

Ndjekjen e proçedurave për pranimin dhe lëvrimin e mallrave sipas kushteve të kontratës.
Ndjekjen e proçedurave lidhur me administrimin, mirëmbajtjen dhe përdorimin e vlerave
materiale.
Ndjekjen e proçedurave për pajisjen çdo vit të automjeteve me kontratën e sigurimeve, taksën e
rregjistrimit, taksën e aksit rrugor dhe akt-kolaudimin.
Përcaktimin dhe rishikimin e normativave të harxhimit të karburantit për automjetet në pronësi të
institucionit.
Marrjen e masave për riparimin dhe kolaudimin e mjeteve me të tretë, sipas kontrates së lidhur
nga institucioni.

9.

Marrjen e masave paraprake për vendosjen në vende të posaqme të mjeteve të shuarjes së zjarrit

5.
6.
7.

10.

Studimin e Tregut per blerjet
Hartimin e planeve dhe raporteve mujore/vjetore lidhur me veprimtarine dhe aktivitetin e zyrës së
11. logjistikes.
12. Arkëtimin dhe dokumentimin e pagesave ditore.
13. Akt-rakordimin e dokumentave të magazines
Dokumentimin nepermjet flete-hyrjeve dhe flete-daljeve sipas gjendjes fizike te tyre i levizjeve
14. te materialeve, dhe pajisjeve gjate marrjes ne dorezim te aktiveve
15. Magazinimin dhe administrimin e te gjitha mallrave dhe materialeve sipas kushteve teknike,
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dokumentave e kontratave.
Shperndarja e materialeve dhe pajisjeve nepermjet planit te shperndarjes ose urdherave te
16. dorezimit.
Zbatimin e ligjshmërisë në proçesin e ruajtjes, dokumentimit, qarkullimit dhe administrimit të
17. vlerave monetare dhe materiale (aktiveve).
18. Kryen hyrje-daljet e mallrave nga magazina, si dhe veprimet ditore të dokumentave.
Neni 27
Shoferi i Administratës
Shoferi i administratës është në vartësi direkte të Drejtorit te Drejtorise Juridike, Finances dhe MBNJse, i cili ka për detyrë kryerjen e shërbimeve të udhetimit të personelit të administratës së Këshillit të
Qarkut.
5. Shoferi i administrates në mënyrë të veçantë eshtë përgjegjës:
NR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Emërtimi i detyrave
Për mjetin që ka në dispozicion të kryeje shërbime të udhëtimit të administratës së Keshillit të
Qarkut.
Për dëmet e shkaktuara në automjet nga pakujdesia mban përgjegjësi si dhe përgjigjet për
gatishmerinë teknike të automjetit.
Siguron që të gjitha veprimet të jenë në pajtim me rregullat dhe rregulloret në rastin e përfshirjes
në aksident apo çdo incident trafiku.
Në rastet e aksidenteve që mund të pësojë automjeti, brenda 24 orëve, njoftohet me shkrim
shoqëria e sigurimeve dhe i dërgohet proçes-verbali i Inspektoriatit të Qarkullimit Rrugor bashkë
me fotografitë e mjetit të dëmtuar.
Në fillim të çdo viti pajisë automjetet me dokumentacionin e nevojshëm konform ligjit,
regjistron automjetin për kontrollin vjetor teknik si dhe e pajisë me policë sigurimi.
Çdo ditë bën plotesimin e fletë-udhëtimeve, të cilat duhet të jenë të firmosura nga nëpunësi
udhëtues si dhe drejtori i drejtorise.
Merr pjesë në komisionet e përcaktimit të difekteve të automjeteve dhe të përcaktimit të
normativave të karburantit për 100 km, etj.
Zbaton të gjitha masat për sigurinë rrugore në drejtim të ofrimit të shërbimeve efektive
transportuese.
Drejtimin e automjeteve sipas udhëzimeve të menaxhimit administrativ, që të punojë në terren
dhe jashtë orarit të punës.

Neni 28
Sektori Juridik
I. Misioni:
Siguron dhënien e asistences juridike për të gjitha aktet e nxjerra nga Këshilli, Kryesia, Kryetari i
Qarkut, administrata e Qarkut, për ushtrimin e të drejtës së Këshillit të Qarkut si person juridik (të
drejtën e lidhjes së kontratës, të drejtën e krijimit të personave të tjerë juridikë, të drejtën e ngritjes së
padive civile,të drejta të tjera për ushtrimin e funksioneve në bazë dhe në zbatim të ligjeve dhe akteve
nënligjore,si dhe administrimin e sherbimit civil dhe te çeshtjeve te burimeve njerezore nga strukturat
e Keshillit te Qarkut Kukes.
II. Qëllimi i përgjithshem i pozicionit të punës:
Shefi I Sektorit Juridik përgjigjet te Drejtori i DrejtoriseFinances, Juridike, MBNJ-se dhe Shërbimeve
në lidhje me dhënien e asistencës juridike per te gjitha aktet e nxjerra nga Keshilli, Kryesia, Kryetari i
Keshillit te Qarkut, administrata e Keshillit te Qarkut per ushtrimin e se drejtes se institucionit si
person juridik, (te drejten e lidhjes se kontrates, te drejten e krijimit te personave te tjere juridik, te
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drejten e ngritjes se padive civile, e te drejtave te tjera per ushtrimin e funksioneve ne baze dhe ne
zbatim te ligjeve dhe akteve nenligjore.
III.Detyrat kryesore:
Shefi I Sektorit Juridik ka për detyrë dhënien e ndihmës juridike në hartimin, miratimin dhe zbatimin
e të gjithë akteve të nxjerra nga Këshilli i Qarkut, Kryesia, Kryetari, administrata e qarkut si dhe çdo
institucion tjetër i Këshillit të Qarkut.
2. Shefi i Sektorit Juridik do të jetë përgjegjës për:
NR
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Emërtimi i detyrave
Dhënien e ndihmës juridike organeve perfaqesuese dhe ekzekutive (Kryesisë, Këshillit të
Qarkut, si dhe Kryetarit).
Siglimin e të gjithë P/akteve që i paraqiten për miratim Kryesisë dhe Këshillit të Qarkut Kukës.
Hartimin e P/akteve (Relacione & P/Vendime) sipas fushës që mbulon dhe paraqitjen e tyre për
miratim në Kryesi dhe Këshillin e Qarkut.
Dhënien e ndihmës juridike Kryetarit të Këshillit të Qarkut për ushtrimin e të drejtës së Këshillit
të Qarkut si person juridik (të drejtën e lidhjes së kontratës, të drejtën e krijimit të personave të
tjerë juridikë, të drejtën e ngritjes së padisë civile, të drejtën e mbajtjes së llogarive, të drejta të
tjera për ushtrimin e funksioneve në bazë dhe në zbatim të ligjeve dhe akteve nënligjore.
Dhënien e ndihmës juridike për dërgimin e akteve për konfirmim ligjshmërie brenda afateve
ligjore pranë institucionit të Prefektitsi dhe ndjekjen e proçedurave për zbatimin e tyre.
Dhënien e ndihmës juridike Kryetarit të Këshillit të Qarkut për përfaqësimin e Këshillit të
Qarkut në marrëdhënie me organe shtetërore, me organet e njësive të qeverisjes vendore, me
persona fizikë/juridikë vendas ose të huaj.
Përfaqësimin e institucionit të Keshillit te Qarkut ne Gjykate (paditës/palë e paditur/person i
tretë).
Dërgimin e propozimeve per shpalljen “Deshmor i Atdheut”, si dhe të kerkesave për akordimin e
fondeve për përballimin e shpenzimeve të varrimit te “Deshmoreve te Atdheut”.
Hartimin e P/propozimeve për dhënie tituj nderi,pensione te posaqme shteterore si dhe paraqitjen
e tyre për miratim Këshillit të Qarkut
Zbatimin e unifikuar të akteve të Këshillit të Qarkut, Kryesisë, Kryetarit, si dhe administratës së
Qarkut.
Ndihmën, këshillimin dhe trajnimin e administratës në fushën e legjislacionit.
Administrimin e proçedurave te shërbimit civil
Hartimin dhe ndjekjen e zbatimit të politikave shtetërore për menaxhimin me efektivitet dhe
efekasitet të burimeve njerëzore.
Neni 29
Specialist i Sherbimeve Juridike

Specialisti i Sherbimeve Juridike ka për detyrë dhënien e ndihmës juridike në hartimin, miratimin dhe zbatimin
e të gjithë akteve të nxjerra nga Këshilli i Qarkut, Kryesia, Kryetari, administrata e qarkut si dhe çdo
institucion tjetër i Këshillit të Qarkut.
II. Specialisti i Sherbimeve Juridike do të jetë përgjegjës për:
NR
1.
2.
3.

Emërtimi i detyrave
Hartimin e P/akteve (Relacione, P/Vendime, Urdhera) dhe paraqitjen e tyre per miratim Kryesisë,
Këshillit te Qarkut si dhe Kryetarit.
Siglimin e të gjithë P/akteve dhe të kopjes së aktit ( që është ngarkuar për të dhene ndihmë juridike) për
arkivin (kur për aktin e miratuar ka verejtje juridike i bashkëlidh aktit të arkivit mendimin e tij me
shkrim).
Dhënien e ndihmës juridike Kryetarit të Këshillit të Qarkut për përfaqësimin e Këshillin e Qarkut në
marrëdhënie me organe shtetërore, me organet e njësive të qeverisjes vendore, me persona fizikë dhe
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juridikë vendas ose të huaj.
4.

Përfaqësimin e Këshillin e Qarkut në Gjykatë me autorizim nga Kryetari.

5.

Zbatimin e unifikuar të akteve të Këshillit të Qarkut, Kryesisë, Kryetarit, si dhe administratës së Qarkut.

6.

Ndihmën, këshillimin dhe trajnimin e punonjësve në fushën e legjislacionit, kurdo qe kerkohet.

7.

Hartimin e rregullores së funksionimit të administratës së Këshillit të Qarkut në bashkëpunim me
Drejtorinë e Menaxhimit te Burimeve Njerezore.

Neni 30
Specialisti i MBNJ-së, Protokoll dhe Arkiv
I. Misioni:
Të planifikojë, organizojë dhe kordinojë menaxhimin me efektivitet të burimeve njerëzore në zbatim
të ligjit të nëpunësit civil dhe Kodin e Punës në Këshillin e Qarkut Kukës, si dhe të dokumentacionit.
II. Qëllimi i përgjithshëm i pozicionit të punës:
Specialisti i MBNJ-se përgjigjet tek Shefi i Sektorit Juridik në lidhje me administrimin e sherbimit
civil, zbatimin e proçesit të vlerësimit të performancës, zhvillimin profesional të nëpunësve civil të
administratës sëinstitucionit.
Gjithashtu, përgjigjet per mbajtjen, ruajtjen, inventarizimin, administrimin dhe arkivimin e
dokumentave të krijuara dhe të ardhura në adresë të institucionit.
III.Detyrat kryesore:
Specialisti MBNJ, protokoll dhe arkiv për detyrë të ndjekë proçedurat per vleresimin individual,
emërimin, rekrutimin, menaxhimin dhe përfundimin e marrëdhenieve të punës në shërbimin civil, të
marrë pjesë në proçesin e hartimit të përshkrimeve të punës, si dhe te administroje dosjet e personelit.
normave tekniko-profesionale te sherbimit arkivor dhe protokollit ne Republiken e Shqiperise.
3.Specialisti Specialisti MBNJ, protokoll dhe arkiv, është përgjegjës për:
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Emërtimi i detyrave
Vlerësimin dhe parashikimin e nevojave për trajnime të administratës. Hartimin e programevetë
punës për trajnimin dhe formimin profesional të nëpunësve të shërbimit civil.
Propozimin për ngritjen e Komitetit ad-hoc për testimin e kandidatëve për në administratën e
K.Qarkut.
Shpalljen e vendit të lirë në administratën e Këshillit të Qarkut Kukës.
Hartimin e kërkesave të përgjithshme/veçanta që duhet të plotësojnë kandidatet për vendin e lirë.
Shpalljen e konkurimit për pranimin në administratën e Këshillit të Qarkut.
Përzgjedhjen e kandidatëve për t’ iu nënshtruar testimit për në administratën e Këshillit tëQarkut.
Ndjekjen e proçedurave të vlerësimeve vjetore të rezultateve individuale në punë të administratës.
Ndjekjen çdo ditë të prezencës në punë, disiplinës dhe rregullave të etikës së personelit.
Hartimin e planit të lejeve të pushimit vjetor, ndjekjen dhe zbatimin e tij pas miratimit nga
Kryetari.
Ndjekjen e proçedurave të dhënies së masave disiplinore.
Ndjekjen e proçedurave për emërimin, rekrutimin, menaxhimin dhe përfundimin e marrëdhenieve
të punës në shërbimin civil
Ndjekjen e proçedurave për periudhen e provës, lëvizjes paralele, ngritjes në detyre për nëpunësit
civil të kategorise ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese.
Organizimin e proçesit të dhënies së masave disiplinore.
Krijimin dhe administrimin e Regjistrit të Personelit. Administrimin e dosjeve individuale qe
përmbajne të dhënat profesionale për çdo të punësuar dhe nëpunës civil, si dhe çdo të dhënë
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.

tjetër, lidhur me marrëdhëniet e punës si dhe të Regjistrit Qendror te Personelit.
Arkivimin e sigurtë dhe me metoda alternative të të dhënave të personelit dhe ruajtjen periodike
të kopjeve së të dhënave në mjedis rezerve.
Njoftimin e Kryetarin të Keshillit tëQarkut për rastet e konfliktit të interesit që mund të lindin nga
emërimet e reja dhe për çdo konflikt interesi që konstaton në administratën e K.Qarkut.
Dhënie informacioni Drejtorittë Financës, lidhur me të dhënat e nevojshme për pagat, klasat,
vjetërsinë në punë, masën e shpërblimit për funksionin, shkallën e vështirësisë në punë etj.
Mbajtjen, inventarizimin, administrimin dhe arkivimin e dokumentave të krijuara nga Këshilli i
Qarkut ose të ardhur në adresë të tij.
Rregjistrimin/Protokollimin dhe shpërndarjen (sipas ciklimit që ka bërë kryetari) të çdo
dokumenti të ardhur në adresë të K. të Qarkut (shkresave të ardhura me postë ose dorazi, fakseve
dhe e-mail ).
Rregjistrimin/Protokollimin dhe postimin (sipas adresës që ka vendosur përpiluesi) të çdo
dokumenti që del nga Këshilli i Qarkut.
Dhënien e të dhënave arkivore personave fizikë/juridikë kundrejt tarifave të miratuara nga K. i
Qarkut në bazë të parimit “Shërbimi i dokumentit besnikërisht me orgjinalin, pa komente ose
interpretime„.
Pranimin, protokollimin, inventarizimin dhe arkivimin e dokumentave të krijuara nga
institucionet e Këshillit të Qarkut vetëm sipas standarteve të miratuara në rregulloren e arkivit.
Mbajtjen, inventarizimin, administrimin dhe arkivimin e të gjithë dokumentacionit të krijuar nga
shfrytëzimi/këmbimi i dokumentacionit me arkivin shtetëror ose me arkivat e institucioneve të
tjere.
Organizimin e shërbimin dhe marrjen e masave për ruajtjen teknologjike të dokumenteve që
administron (ajrimi natyral, përdorimi i ngrohësve, lagështimi artificial dhe përdorimi i
preparateve të ndryshme të miratuar). Kryerjen e shpluhurimit të rafteve, kutive dhe dosjeve, si
dhe dezinfektimin dhe deratizimin e ambienteve ku ruhen dokumentet jo më rrallë se një herë në
vit.
Vendosjen dhe përdorimin e mjeteve mbrojtëse nga zjarri. Marrjen e masave mbrojtëse nga rrezet
e diellit, pluhuri dhe nga dëmtuesit e tjerë fizikë e biologjikë.
Organizimin e punës për përcaktimin e vlerës dhe afateve të ruajtjes së dokumenteve.Evidentimi
në inventarë të veçantë (veç për dokumentet me afat ruajtjeje të përhershme dhe veç për
dokumentet me afat ruajtjeje të përkohshëm).
Mbajtjen, administrimin dhe arkivimin e regjistrit të hyrjeve, regjistrit të fondeve dhe të regjistrit
të shfrytëzimit.
Vendosjen e të gjitha dokumenteve në dosje dhe në kuti kartoni.
Neni 31
Sektorit i Shërbimeve

I. Misioni:
Të hartojë dhe zbatojë politikat rajonale për zhvillimin e infrastrukturës dhe shërbimeve bazë,
ushtrimin e përgjegjësive dhe politikave shtetërore për mbrojtjen e tokës bujqësore në Qarkun Kukës
dhe mjedisit në nivel qarku.
II. Qëllimi i përgjithshëm i pozicionit të punës:
Shefii Sektorit të Shërbimeve përgjigjet tek Drejtori i Drejtorise Finances, Juridike, MBNJ-se dhe
Shërbimeve për zbatimin e politikave në ndërtimin e infrastrukturës dhe shërbimeve bazë të Qarkut
Kukës, për hartimin dhe plotësimin e proçedurave për pjesmarrjen e shtetit në përballimin e
fatkeqësive natyrore, si dhe zbatimit të masave për mbrojtjen e tokës bujqësore dhe mjedisit në nivel
qarku.
III.Detyrat kryesore:
17

Shefi I Sektorit të Shërbimeve ka për detyrë ndërtimin e politikave të infrastrukturës së transportit,
shërbimeve bazë, dhe masave për mbrojtjen e tokës bujqësoredhe mjedisit.
1.Shefi I Sektorit të Shërbimeve do të jetë përgjegjes për:
NR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Emërtimi i detyrave
Bashkerendon punen per hartimin e planit
rajonal te menaxhimit te mbetjeve ne territorin e
qarkut.
Hartimin e P/akteve për miratimin e linjave ndërqytetëse.
Hartimin e P/akteve për miratimin e linjave te transportit për mësues e nxënës.
Bashkëpunimin me organet e qeverisjes vendore për kordinimin e punës në fushën e shërbimeve.
Hartimin dhe ndjekjen e zbatimit të politikave shtetërore për mbrojtjen e tokës bujqësore
Marrjen pjesë në proçedurat për identifikimin e gjendjes së mjedisit, hartimin dhe miratimin e
planeve e të programeve që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit.
Përgatitjen e hartës së shërbimeve të perkujdesjes së sherbimeve shoqërore në nivel rajonal
Hartimin e planeve dhe raporteve mujore/vjetore të sektorit si dhe dorëzimin e tyre brenda
afateve të përcaktuara.
Bashkerendim i punes per hartimin e instrumentave të planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit të
territorit, ne nivel sektorial dhe ndervendor ( midis bashkive te qarkut dhe atyre te qarqeve
kufitare)

Neni 32
Specialist i Turizmit dhe Mjedisit
`
V.Specialisti i Turizmit dhe Mjedisit do të jetë përgjegjës për:
NR
1.
2.
3.
4.

Emërtimi i detyrave
Kryerjen e analizës se elementeve ekzistues të territorit, përsa i përket të dhënave mbi burimet natyrore
dhe mjediset pyjore.
Kryerjen e analizës së elementeve ekzistues të territorit, persa i përket të dhënave, nëse në territorin e
njësisë së qeverisjes vendore ka zona të mbrojtura natyrore dhe ato të trashëgimisë kulturore dhe
historike, dhe të tjera të kësaj natyre.
Kryerjen e analizës së problematikës mjedisore, duke marrë në konsideratë vendndodhjen e elementeve
që ndikojnë negativisht mjedisin, vlerat e trashëgimisë kulturore dhe shëndetin e njeriut, si dhe
përcaktimin e shkallës së ndikimit negativ të tyre.
Kryerjen e analizës dhe problematikës së pronësisë mbi tokën, përdorimit ekzistues të tokës, bazuar në
kategoritë bazë dhe nënkategoritë e përdorimit te tokes dhe të strukturave në të.

5.

Pjesmarrjen në hartimin e projekteve sipas fushës që mbulon.

6.

Informimin dhe marrjen e masave për përfshirjen e publikut në proçedurat e vendim-marrjes mjedisore.

7.

Bashkëpunimin me ARM lidhur me organizimin e seancave dëgjimore gjatë proçedurës së VNM-se.

Bashkëpunimin me Ministrine e Turizmit, Ministrine e Mjedisit, Keshillin Kombetar te Ujit,
njesite vendore, për probleme që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit dhe turizmit.
Bashkëpunimin me strukturat e rendit publik dhe dhënien informacioni, për të ndërhyrë sa herë
9.
që cënohet siguria dhe jeta e turistëve.
Sigurimin e raporteve të partneritetit dhe marrëdhënieve efektive me gjithë faktorët
10. bashkëpunues për shërbimet në fushën e turizmit.
Identifikimin dhe sigurimin e kontakteve të vazhdueshme me të gjitha agjencitë turistike, për të
11. mundësuar donacione në shërbim të turizmit kulturor, arkeologjik dhe etnografik.
8.
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Neni 33
Specialist i Çeshtjeve Sociale, Arsimit dhe Kultures
Specialist i Çeshtjeve Sociale, Arsimit dhe Kultures do te jete pergjegjes per:

1.
2.
3.
4.
5.

Hartimin e programeve për shërbimet e përkujdesjes shoqerore të specializuara për femijet, grate
dhe vajzat e trafikuara, personat e varur nga alkoli dhe droga që nuk mund te realizohen nga
njësitë vendore.
Propozimet e bëra komisionit te vleresimit te nevojave dhe planifikimit te sherbimeve, lidhur me
hapjen dhe mbylljen e shërbimeve te përkujdesjes shoqërore pranë Këshillit të Qarkut.
Organizimin e programeve kualifikuese me punonjesit e sistemit të ndihmës dhe të shërbimeve te
përkujdesjes shoqërore që veprojnë pranë njesive vendore të Qarkut.
Bashkëpunimin me Ministrinë e Punës dhe Çështjeve Sociale, Shërbimin Social Shteteror,
drejtoritë e tjera rajonale si dhe me njesitë vendore pjesë përberëse të qarkut.
Bashkëpunimin dhe shkëmbimin e informacioneve per trajtimin e te drejtave te femijes me çdo
strukture përgjegjëse shëndetësore, arsimore, policore, të qeverisjes vendore, apo tëOJF-ve

6.

Organizimin e takimeve informuese, edukuese dhe trajnuese për të drejtat e fëmijeve në qark.

7.

Dërgimin e informacioneve Agjencisë Shtetërore per Mbrojtjen e të Drejtave të Femijeve për
situaten e zbatimit të të drejtave të femijeve në qark.

8.
9.
10.
11.
12.

Hartimin e politikave dhe projekteve për zhvillimin e kulturës, artit dhe sporteve, në përputhje me
Strategjinë e Përgjithshme të Zhvillimit Rajonal.
Sigurimin e asistencës se nevojshme grupeve të interesit, për përgatitjen e projekteve dhe paraqitjen e tyre
tek donatorë të ndryshëm, për miratim e financim.
Kordinimin e punës me institucionet shteterore, komunitetin e biznesit, stafet e kulturës dhe sporteve me
fondacione dhe OJF te ndryshme, për të rritur shkallën e bashkëpunimit me interesa reciproke, në
funksion të implementimit të projekteve të zhvillimit rajonal.
Përgatitjen e P/akteve për zbatimin e projekteve kulturore dhe sportive dhe ndjekjen e tyre deri në
financimin e projekteve.
Mbikqyrjen e organizimeve dhe realizimeve kulturore-sportive, për të gjitha aktivitetet e organizuara nga
institucioni.

Neni 34
Inspektori i Mbrojtjes se Tokës
I. Misioni:
Të kontrollojë territorin e qarkut për ndalimin e dëmtimit të tokës bujqësore nga faktorët njerëzor dhe
natyror.
II. Qëllimi i përgjithshëm i pozicionit të punës:
Inspektori i Mbrojtjes se Tokes përgjigjet para Drejtorit të Drejtorisë së Administrimit dhe Mbrojtjes
se Tokes, lidhur me hartimin dhe ndjekjen e zbatimit të politikave shtetërore për mbrojtjen e tokës
bujqësore.
III.Detyrat kryesore:
Inspektori i Mbrojtjes se Tokes ka për detyrë zbatimin e kerkesave te percaktuara në ligjin Nr.9244,
datë 17.06.2004 “Për mbrojtjen e tokës bujqësore”.
Inspektori i Mbrojtjes se Tokes programon punën vjetore të kontrollit të zbatimit të masave për
mbrojtjen e tokës bujqësore, për të gjithë territorin e qarkut, në mbështetje të dispozitave ligjore në
fuqi dhe vendimeve të strukturave shtetërore, eprore, të mbrojtjes së tokës si KSHMT-së, ISHMT-së
dhe KMT-së së Qarkut
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4.Inspektori i Mbrojtjes se Tokes do të jetë përgjegjës për:
NR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Emërtimi i detyrave
Përgatitjen e programit vjetor të punës të kontrollit të zbatimit të masave për mbrojtjen e tokës
bujqësore, për të gjithë territorin e qarkut
Ushtrimin e kontrolleve të zakonshme, dy herë në vit si dhe të kontrolleve operative për çështje e
territore të veçanta në bazë të planeve të punës në territorin qarkut për dëmtimin e tokës
bujqësore
Hartimin e akteve të kontrollit me të dhënat e kontrollit, me detyrat e masat e veçanta që duhen
marrë si dhe paraqitja e tij tek titullari i njesise vendore.
Mbajtjen e proçes-verbalit dhe akt-kontrollit, ku pasqyrohen gjendja aktuale, mangesitë dhe
detyrat për njësinë vendore, subjektin ndërtues apo fizik si dhe zbatimi i proçedurave ligjore.
Vendosjen e sanksioneve ligjore dhe dokumentimin e tyre sipas proçes-verbalit tip.
Hartimin e raportit përmbledhës për kontrollet e ushtruara në shkallë qarku, paraqitjen e
tij,Drejtorit të DAMT-së, Kryetarit të Këshillit të Qarkut të shoqëruar me masat përkatëse.
Përgatitjen e plan-veprimit "Për shoqerimin e grupit të kontrollit nga forcat e Policisë së Shtetit
dhe të IKMT-se" .
Hartimin e raporteve përmbledhëse për kontrollet e ushtruara në shkallë qarku

Hartimin e P/akteve (Relacione & P/Vendime) dhe paraqitjen e tyre për miratim në Komisionin e
Mbrojtjes së Tokes (KMT).
Mbajtjen e regjistrit të mbrojtjes së tokës, ku evidentohen treguesit thelbësor për gjendjen dhe
10.
masat mbrojtëse për tokën bujqësore.
9.

Neni 35
Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës (DAMT)
I. Misioni:
Të planifikojë, organizojë dhe kordinojë punën për administrimin dhe mbrojtjen e resurseve në
Qarkun Kukës.
II. Qëllimi i përgjithshëm i pozicionit të punës:
Drejtori i Drejtorisë së Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës përgjigjet tek Kryetari i Këshillit të
Qarkut dhe strukturave përgjegjëse për administrimin dhe mbrojtjen e tokës në Ministrinë e
Bujqësisë, për administrimin dhe mbrojtjen e tokës, me qëllim administrimin dhe mbrojtjen e
resurseve si: tokë bujqesore, livadh, kullotë, pyll , të pafrytshme troje si dhe pronësinë e tokës në
Qarkun Kukës.
III.Detyrat kryesore:
Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Qark ka për detyrëpërcaktimin, dokumentimin
dhe publikimin e të dhënave, në formën e hartave e regjistrave, dhe kryerjen e proçedurave për
ndryshimet, përdorimin, vlerësimin dhe mbrojtjen e resurseve në juridiksion të qarkut.
1.Drejtori i DAMT-së do të jetë përgjegjës për:
NR
1.
2.

Emërtimi i detyrave
Bashkëpunimin me institucionet e specializuara për të përgatitur, ruajtur azhornuar
informacionin gjeografik në format e hartave, të dhënave përshkruese dhe GIS, për rrethet
Kukes,Has dhe Tropoje.
Bashkëpunimin me institucionet përkatëse për kthimin e hartave kadastrale që nuk i janë kthyer
DAMT-se pas perfundimit te proçedures se regjistrimit.
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3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pasqyrimin çdo vit të ndryshimeve në përdorimin e tokës, të dhënave të bonitetit të tokave
bujqësore si dhe të gjendjes së tyre në dokumentacionin kadastral ekzistues.
Dërgimi i pasqyrave të fondit të tokës, ndryshimit të kategorisë së tokës, transaksioneve të
pronësisë mbi tokën në MBZHRAU.
Merr masa për përtëritjen e dokumentacionit kadastral ekzistues, që rezulton me dëmtime fizike,
si rezultat i kohëzgjatjes së përdorimit të tij dhe i faktorëve të tjerë, duke ruajtur në arkiv
origjinalin bashkë me kopjen e përtërirë, në mënyrë të përhershme.
Shkëmbiminetë dhënave dhe dokumentacionit me ZVRPP, D.SH.Pyjor, DBUMK, ALUIZNI-in,
AKPT, METE, zyrat e planifikimit të territorit dhe institucionet e tjera shtetërore/private, që
zotërojnë të dhëna për kalimin e tokës bujqesore, për ndryshim destinacioni ose të dhëna të tjera
nga rivelimet tipografike, fotografitë ajrore, imazhet satelitore etj.
Përcaktimin e dëmtimeve të tokës bujqësore nga ndërtimet pa leje dhe njoftimin e organeve
përkatëse për kundërvajtjet administrative.
Shqyrtimin e kërkesave për shtesë tapie dhe dërgimin e tyre për regjistrim pranë ZVRPP-ve.
Përcaktimin e zonave të dëmtuara ose të rrezikuara nga dëmtimet, si rezultat i erozionit,
shkretëtirëzimit, degradimit e ndotjeve.
Përgatitjen e P/akteve (Relacione&P/Vendime) dhe paraqitjen e tyre për miratim në Këshillin e
Qarkut, Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave dhe në Komisionin
e Mbrojtjes së Tokës etj.
Bashkëpunimin e punës me Komisionin e Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Institucionit të
Prefektit të Qarkut Kukës.
Bashkërendimin e punës me zyrat e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës me njesitë vendore të
Qarkut Kukës.
Kordinimi i punës me Drejtorinë e Teknologjisë Informacionit Programimit dhe Statistikave për
përditësimin e bazës së të dhënave kadastrale.
Hartimin e planeve dhe raporteve mujore/vjetore si dhe dorëzimin e tyre brenda afateve te
përcaktuara.
Neni 36
Përgjegjësi i ZAMT-së Kukës

I. Misioni:
Të ndihmojë në planifikimin, organizimin dhe kordinimin e punës për administrimin dhe mbrojtjen e
resurseve në Rrethin Kukës.
II. Qëllimi i përgjithshëm i pozicionit të punës:
Përgjegjësi i Zyrës së Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës -Zyra Kukes, përgjigjet tek Drejtori i
DAMT-se dhe strukturat përgjegjëse për administrimin dhe mbrojtjen e tokës në Ministrinë e
Bujqësisë, për zbatimin e dispozitave të legjislacionit për administrimin dhe mbrojtjen e tokës, me
qëllim administrimin dhe mbrojtjen e resurseve si: Tokë bujqesore, livadh, kullotë, pyll , të
pafrytshme troje si dhe pronësinë e tokës në Rrethin Kukës.
III.Detyrat kryesore:
ZAMT-Kukes ka për detyrëpërcaktimin, dokumentimin dhe publikimin e të dhënave, në formën e
hartave e regjistrave, dhe kryerjen e proçedurave për ndryshimet, përdorimin, vlerësimin dhe
mbrojtjen e resurseve në juridiksion të rrethit Kukës.
2.Përgjegjësi i ZAMT-së Kukës do të jetë përgjegjës për:
NR

2.

Emërtimi i detyrave
Përditësimin e bazës së të dhënave dhe sistemimin e të dhënave të kadastrës ne
programinelektronik.
Kryerjen e shërbimeve dypalëshe me ZVRPP - Kukes për ndryshimet e pronësisë.

3.

Kryerjen e proçedurave për zbatimin e vendimeve të organeve shtetërore përgjegjëse për kalimet

1.
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dhe ndryshimet në gjendjen e fondit të tokave dhe bën pasqyrimet përkatëse për rrethin Kukës.
Përcaktimin e zonave të dëmtuara ose të rrezikuara nga dëmtimet, si rezultat i erozionit,
shkretëtirëzimit, degradimit e ndotjeve.
Përfaqësimin e Këshillit të Qarkut në gjykatë (me autorizim të Kryetarit) për çështjet e pronësisë
5.
në bashkine e Kukësit.
Përditësimin e fondit të tokës për bashkine e Kukësit si dhe përgatitjen e evidencëssë gjendjes
6.
dhe të ndryshimeve të kategorive për të gjithë territorin ne nivel rrethi.
Bashkërendimin e punës me zyrat e menaxhimit dhe mbrojtjes tokës te njesive vendore te
7.
bashkise Kukës
Dhënie informacioni për pronësine mbi tokën bujqësore, të dhënat e formularit Nr.6, tokat e
8.
përmbytura nga H/C Fierzë si dhe fragmenteve të hartave dhe skicave planimetrike kadastrale.
9. Sistemimin, ruajtjen dhe arkivimin e te gjitha të dhënave dhe dokumentacionit arkivor kadastral.
Shqyrtimin e kërkesave për shtesë tapie dhe dërgimin e tyre për regjistrim prane ZVRPP-së
10.
Kukës.
Azhornimin e vendimeve të organeve shtetërore përgjegjëse për kalimet dhe ndryshimet në
11.
gjendjen e tokave dhe pasqyrimin e tyre ne aktet përkatëse për rrethin e Kukësit.
Ushtrimin e kontrolleve jo më rrallë se një herë në 6 muaj (periodike të planifikuar dhe të
12. veçantë) në arkivin e ZAMT-së Kukës për ekzistencën dhe gjendjen fizike të dokumenteve
kadastrale.
4.

Neni 37
Specialisti i ZAMT-së
I. Misioni:
Të ndihmojë në planifikimin, organizimin dhe kordinimin e punës për administrimin dhe mbrojtjen e
resurseve në Rrethin Kukës.
II. Qëllimi i përgjithshëm i pozicionit të punës:
Përgjegjësi i Zyres së Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës Zyra Kukës, përgjigjet tek Drejtori i
DAMT-se dhe strukturat përgjegjëse për administrimin dhe mbrojtjen e tokës në Ministrinë e
Bujqesisë, për zbatimin e dispozitave të legjislacionit për administrimin dhe mbrojtjen e tokës, me
qëllim administrimin dhe mbrojtjen e resurseve te tilla si: tokë bujqesore, livadh, kullotë, pyll , të pa
frytshme troje si dhe pronësine e tokës në bashkine Kukes.
III.Detyrat kryesore:
ZAMT-Kukës ka për detyrëpërcaktimin, dokumentimin dhe publikimin e të dhënave, në formën e
hartave e regjistrave, dhe kryerjen e proçedurave për ndryshimet, përdorimin, vlerësimin dhe
mbrojtjen e resurseve në juridiksion të bashkise Kukës.
3.Specialisti i ZAMT-së Kukës do të jetë përgjegjës për:
NR
1.
2.

3.

4.

Emërtimi i detyrave
Mbajtjen, inventarizimin, administrimin dhe arkivimin e dokumenteve të arkivit të administrimit
dhe mbrojtjes së tokës.
Mbajtjen, inventarizimin, administrimin dhe arkivimin e gjithë dokumentacionit që ka të bëjë me
informacionet me zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme për ndryshimet e pronësisë dhe
bashkimet e parcelave.
Mbajtjen, inventarizimin,administrimin dhe arkivimin e të gjithë dokumentacionit të krijuar nga
shfrytëzimi i hartave dhe i regjistrave ekzistues, këmbimi i dokumentacionit falas me ZVRPP,
D.SH.Pyjor, DBUMK, ALUIZNI-in, AKPT, METE, zyrat e planifikimit të territorit dhe
institucionet e tjera shtetërore/private, që zotërojnë të dhëna nga rivelimet tipografike, fotografitë
ajrore, imazhet satelitore etj.
Dhënien e të dhënave kadastrale personave fizikë/juridikë në bazë të dokumentacionit që
disponon kundrejt tarifave të miratuara nga MBU në bazë të parimit “Shërbimi i dokumentit
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besnikerisht me orgjinalin, pa komente ose interpretime„.
5.
6.

7.

8.

Mbajtjen,inventarizimin,administrimin dhe arkivimin e të gjithë akteve që përcaktojnë dëmtimet
e tokës bujqësore.
Mbajtjen,inventarizimin,administrimin dhe arkivimin e të gjithë studimeve dhe akteve qe kane të
bejne me përcaktimin e zonave të dëmtuara ose të rrezikuara nga dëmtimet, si rezultat i
erozionit, shkretëtirëzimit, degradimit e ndotjeve.
Organizimin e shërbimit dhe marrjen e masave për ruajtjen teknologjike të dokumenteve që
administron (ajrimi natyral, përdorimi i ngrohësve, lagështimi artificial dhe përdorimi i
preparateve të ndryshme të miratuar).Kryerjen e shpluhurimit të rafteve, kutive dhe dosjeve, si
dhe dezinfektimin dhe deratizimin e ambienteve ku ruhen dokumentet jo më rrallë se një herë në
vit.
Sistemimin, ruajtjen, arkiviminsi dhe skanimin e të dhenave dhe dokumentacionit kadastral.

Përditësimin e të dhenave të arkivit elektronik të Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës të rrethit
Kukes.
Arkivimin e vendimeve të organeve shtetërore përgjegjëse për kalimet dhe ndryshimet në
10.
gjendjen e tokave dhe bën pasqyrimet përkatëse per rrethin Kukes.
9.

Neni 38
Përgjegjësi i ZAMT-së Has dhe Tropojë
I. Misioni:
Të ndihmojë në planifikimin, organizimin dhe kordinimin e punës për administrimin dhe mbrojtjen e
resurseve në rrethet bashkise Has dhe Tropojë.
II. Qëllimi i përgjithshëm i pozicionit të punës:
Përgjegjesi i Zyrës së Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës - Zyra Tropojë, pergjigjet tek Drejtori i
DAMT-së dhe strukturave përgjegjëse për administrimin dhe mbrojtjen e tokës në Ministrinë e
Bujqësise, për zbatimin e dispozitave të legjislacionit për administrimin dhe mbrojtjen e tokës, me
qëllim administrimin dhe mbrojtjen e resurseve si: Tokë bujqësore, livadh, kullotë, pyll , të
pafrytshme troje si dhe pronësinë e tokës në bashkite Has dhe Tropojë.
III.Detyrat kryesore:
ZAMT-te Has dhe Tropoje kanë për detyrë përcaktimin, dokumentimin dhe publikimin e të dhënave,
në formën e hartave e regjistrave, dhe kryerjen e proçedurave për ndryshimet, përdorimin, vlerësimin
dhe mbrojtjen e resurseve në juridiksion të rretheve Has dhe Tropoje.
4 & 5.Përgjegjësi i ZAMT-së Has & Tropojë do të jete përgjegjës për:
NR
Emërtimi i detyrave
1. Krijimin e bazës së të dhënave dhe sistemimin e të dhënave të kadastrës në programin elektronik.
Mbajtjen, inventarizimin, administrimin dhe arkivimin e dokumenteve të arkivit të administrimit
2.
dhe mbrojtjes së tokës.
3. Kryerjen e shërbimeve dypalëshe me ZVRPP - Has & Tropoje për ndryshimet e pronësisë.
Kryerjen e proçedurave për zbatimin e vendimeve të organeve shtetërore përgjegjëse për kalimet
4. dhe ndryshimet në gjendjen e fondit tëtokave dhe pasqyrimet përkatëse për rrethet Has &
Tropojë.
Shkëmbimin e dokumentacionit me ZVRPP, D.SH.Pyjor, DBUMK, ALUIZNI-in, AKPT, Zyrat
e Planifikimit të Territorit dhe institucionet e tjera shtetërore/private, që zotërojnë të dhëna për
5.
kalimin e tokes bujqesore për ndryshim destinacioni ose të dhena të tjera nga rivelimet
tipografike, fotografitë ajrore, imazhet satelitore etj.
Përfaqësimin e Këshillit të Qarkut në gjykatë (me Autorizim të Kryetarit) për çështjet e pronësisë
6.
për rrethet Has & Tropojë.
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Përditësimin e fondit të tokës si dhe përgatitjen e evidencëssë gjendjes dhe të ndryshimeve të
kategorive për të gjithë territorin ne nivel rrethi.
Mbajtjen, inventarizimin, administrimin dhe arkivimin e gjithë dokumentacionit që ka të bëjë me
8. informacionet me zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme për ndryshimet e pronësisë dhe
bashkimet e parcelave.
Dhënien e të dhënave kadastrale personave fizikë/juridikë në bazë të dokumentacionit që
9. disponon kundrejt tarifave të miratuara nga MBU në bazë të parimit “Shërbimi i dokumentit
besnikërisht me orgjinalin, pa komente ose interpretime„.
Arkivimin e vendimeve të organeve shtetërore përgjegjëse për kalimet dhe ndryshimet në
10.
gjendjen e tokave dhe bën pasqyrimet përkatëse në nivel rrethi.
Dhënie informacioni per pronësine mbi tokën bujqësore, të dhënat e formularit Nr.6, tokat e
11.
përmbytura nga H/C Fierze si dhe fragmenteve të hartave dhe skicave planimetrike kadastrale.
7.

12. Sistemimin, ruajtjen, arkivimin dhe skanimin e të gjithe dokumentacionit arkivor kadastral.
13. Shqyrtimin e kerkesave për shtesë tapie dhe dërgimin e tyre për regjistrim pranë ZVRPP-ve.
14.

Azhornimin e vendimeve të organeve shtetërore përgjegjëse për kalimet dhe ndryshimet në
gjendjen e tokave dhe pasqyrimin e tyre ne aktet përkatëse të rretheve Has dhe Tropojë.
KOMISIONET
Neni 39
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO) funksionon në zbatim të dispozitave ligjore për
Prokurimin Publik, për kryerjen e prokurimeve për punë, mallra dhe shërbime.Kryetari i Këshillit të
Qarkut, është njëkohësisht dhe Titullari i Autoritetit Kontraktor.
I. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka detyrën dhe përgjegjësinë për:
NR
1.
2.

Emërtimi i detyrave
Ndjekjen e proçedurave të Prokurimit, me qëllim prokurimin e fondeve, të vëna në dispozicion
nga Buxheti i Shtetit ose të ardhurat e Këshillit të Qarkut.
Përzgjedhjes së ofertes sipas ligjit per oferten me te ulet dhe zbatimin të detyrave me pavarësi të
plotë.

II. Kryetari i komisionit duhet të përzgjidhet ndërmjet zyrtarëve të lartë drejtues të autoritetit kontraktor dhe
është përgjegjës për fillimin e punës menjëherë pas krijimit të komisionit dhe mban përgjegjësi:
N.R
1.

Emërtimi i detyrave
Për organizimin dhe mbarëvajtjen e punës të komisionit gjatë proçedurave të prokurimit deri në
klasifikimin përfundimtar të ofertave në sistemin elektronik të APP-së.

2.

Për hartimin e Raportit Përmbledhës në përputhje me proçedurat e prokurimit.

3.

Për ndjekjen e proçedurave për marrjen në dorëzim të mallrave/punëve/shërbimeve, nga
subjektet e shpallura fitues nga KVO-ja.

III. Anëtari i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave ka përgjegjësi:
NR

Emërtimi i detyrave

1.

Pjesmarrjen në proçedurat e vlerësimit dhe klasifikimit të ofertave.

2.

Kryerjen e të gjitha detyrave që i ngarkohen nga Kryetari i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave
në zbatim të legjislacionit në fuqi.
Neni 40
Njësia e Prokurimit
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IV.Njësia e Prokurimit (hartuesit e dokumentave të tenderit) ka përgjegjësi:
NR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Emërtimi i detyrave
Për shpalljen e njoftimeve, dërgimin për botim në afat të ftesës për ofertë në buletinin e
prokurimeve publike.
Për sigurimin e materialeve për plotesimin e dokumentacioneve të tenderit (si hartat, detyrat e
projektimit, projektet, preventivat, kushtet teknike, etj.)
Për pergatitjen e dokumenteve të tenderit me formularët përkatës dhe zbatimin e afateve, sipas
rregullave të prokurimit publik, të percaktuara në aktet ligjore e nënligjore.
Për hartimin e rregjistrit të parashikimeve të prokurimeve publike.
Për hartimin e rregjistrit të realizimeve të prokurimeve publike dhe dërgimin e tij sipas afateve
ligjore në APP.
Për hartimin e urdhërave të prokurimit në përputhje me programin buxhetor të miratuar nga
KQK-ja.
Për mbajtjen e proçes-verbaleve të mbledhjeve të Njesise.
Publikimin e dosjeve te prokurimeve në ëebsite zyrtare të APP-së, ëëë.app.gov.al
Dorëzimin e dosjes së prokurimit në arkiv.
Neni 41
Komisioni i Prokurimeve me Vlera të Vogla

I.Komisioni i Prokurimeve me Vlera të Vogla (KPVV) ka për detyrë:
NR
1.
2.
3.

Emërtimi i detyrave
Ndjekjen dhe zbatimin e proçedurave ligjore për prokurimet me vlera të vogla, në përputhje me
legjislacionin në fuqi.
Hartimin e dokumentacionit të prokurimit me vlera të vogla.
Respektimin e afateve ligjore, nga fillimi i proçedurave të prokurimit deri në përfundimin e tyre,
në mbështetje të dispozitave ligjore në fuqi.

II.Kryetari i Komisionit të Prokurimeve me Vlera të Vogla ka për detyrë:
NR

Emërtimi i detyrave

1.

Të drejtojë Komisionin e Prokurimeve me Vlera të Vogla.

2

Hedh ne sistemin elektronik dokumentacionin e prokurimit si dhe të bëjë vlerësimin e tij, në
përputhje me udhëzimet e miratuara nga APP-ja.

3.

Të hartojë planin e prokurimit per mallra/punë/shërbime.

4.
5.

6.

Të ndjekë dhe njëkohësisht të marrë pjesë direkte në kryerjen e prokurimeve me vlera të vogla
dhe zhvillimin e proçedurave të prokurimit ne sistemin elektronik te APP-se.
Me daljen e Urdhërit të Prokurimit, në bazë të kërkesës së drejtorive përkatëse, merr masa për
proçedurën që do të ndiqet, përzgjedhjen e mallit dhe shërbimit në mënyrë sa më efikase dhe
ekonomike në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Të raportojë në mënyrë periodike tek Kryetari i Qarkut, mbi të gjitha proçedurat e ndjekura nga
Komisioni i Prokurimeve që ai drejton, vlerën e prokurimit për të gjitha proçedurat, ecurinë e
punës, problemet e lindura gjatë saj si dhe marrjen në dorëzim të mallrave/punëve/shërbimeve.

III. Anëtari i Komisionit të Prokurimeve me Vlera të Vogla ka për detyrë të:
NR
1.

Emërtimi i detyrave
Përmbushë të gjitha detyrat që i ngarkohen nga Kryetarit të Komisionit të Prokurimeve me Vlera
të Vogla, në zbatim të legjislacioni në fuqi.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hedh ne sistemin elektronik dokumentacionin e prokurimit si dhe të bëjë vlerësimin e tij, në
përputhje me udhëzimet e miratuara nga APP-ja.
Ngritjen e grupit te punes per te bere testimin e tregut për të përcaktuar çmimet për mallra ose
shërbime të cilat do të prokurohen në bazë të kërkesave të administrates se Këshillit të Qarkut.
Marrë masa për marrjen në dorezim të mallrave si dhe dorëzimin e tyre në magazinë, në
përputhje me proçedurat e parashikuara në ligj.
Përgatisë dokumentacionin mbi proçedurat e ndjekura për kryerjen e prokurimeve dhe paraqitjen
e tij për likujdim (dosjet e prokurimeve).
Relatojë tek Kryetari i Komisionit mbi përmbushjen e detyrave të caktuara, problemet e dala
gjatë kryerjes se prokurimeve si dhe dhënien e propozimeve përkatëse për zgjidhjen e tyre.
Mbajë proçes-verbalet e mbledhjeve të komisionit si dhe dokumentacionin përkates të
prokurimeve.
Neni 42
Komisioni i Ekspertëve për Vleresimin e Dëmeve në raste te Fatkeqesive Natyrore

Në rastet e dëmtimit të banesave nga tërmetet,rrëshqitjet masive të trojeve, përmbyjtjet masive, zjarret
ose për shkaqe të tjera të forcave madhore me urdher të Kryetarit të Këshillit të Qarkut ngrihen dhe
funksionojne:
NR
1.
2.

Emërtimi i Komisioneve
Komisioni i Ekspertëve për Vleresimin e Dëmeve në rastet e fatkeqësive për rrethet Kukës dhe
Has.
Komisioni i Ekspertëve për Vleresimin e Dëmeve në rastet e fatkeqësive për rrethin e Tropojës.

- Komisionet e mësiperme kanë për detyrë :
NR
1.
a
b
2.
3.
4.

Emërtimi i detyrave
Brenda 15 ditëve nga ndodhja e ngjarjes dhe e depozitimit të akt-konstatimit nga ana e njësise
vendore, të bëjë vlerësimet e dëmeve për:
Dëmet në anën ndërtimore
Dëmet në orendi, pajisje etj., në rast se ka.
Kontrollin dhe zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore që kanë të bëjnë me fatkeqësitë.
Bashkërendimin e punës me organet e qeverisjes vendore për përballimin e fatkeqësive natyrore.
Krijimin e bazës së të dhënave në rastet e fatkeqësive natyrore.
Neni 43
Komisioni Disiplinor

Komisioni Disiplinor shqyrton dhe zgjidh ankesat për shkelje të pretenduara, të klasifikuara të rënda
dhe shumë të rënda të kryera nga nëpunësit civil. Komisioni Disiplinor ngrihet me urdhër të Kryetarit
të Këshillit të Qarkut me kërkesë të eprorit direkt. Komisioni Disiplinor pranë Këshillit të Qarkut
Kukës përbëhet nga 5 antare, ku bëjnë pjesë:
NR
1.
2.
3.
4.
5.

Perberja e Komisionit Disiplinore
Nëpunësi më i lartë civil në institucion;
Eprori direkt i nëpunësit civil për të cilin ka nisur ecuria disiplinore;
Drejtuesi i njësisë përgjegjëse për atë institucion;
Nëpunësi më i vjetër civil të institucionit kupunon nëpunësi për të cilin ka nisur ecuria disiplinore;
Nëpunësi më i vjetër civil të njësisë ku punon nëpunësi për të cilin ka nisur ecuria disiplinore;
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Detyrat dhe kompetencat e Komisionit Disiplinor janë të përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore
për nëpunësin civil.
Neni 44
Përdorimi dhe Mirëmbajtja e Pajisjeve
NR
Rregullat për përdorimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve
1. Nëpunësit është përgjegjës për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e pajisjeve sipas listës së inventarit.
Nëpunësi është i detyruar të përdorë pajisjet dhe t`i vërë në dispozicion të institucionit vetëm për
2.
qëllime zyrtare. Për raste të veçanta merret miratim nga titullari.
Për pajisjet elektronike nëpunësi do të zbatojë Rregulloren e sigurisë të teknologjisë së
3.
informacionit.
Çdo nëpunës para largimit nga puna duhet të sigurohet që të gjitha pajisjet të jenë të shkëputura
4.
nga rrjeti elektrik, përveç rasteve kur është përcaktuar ndryshe në rregullore.
Neni 45
Kjo rregullore mund të ndryshohet gjatë vitit në rastet e ndryshimit të detyrave dhe termave të
references.
Neni 46
Parashikime të fundit
Çdo akt tjetër në formën e urdhrit apo të udhëzimit që rregullon çështjet e brendshme të administratës
së Këshillit të Qarkut që bie ndesh me këtë rregullore shfuqizohet.
Neni 47
Kjo rregullore ka 27 flete dhe hyn në fuqi menjëherë.
KRYETARI
Abdulla DOMI
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