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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 Kolonje, për realizimin e funksioneve dhe kompetencave të saj të 

përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë. 

 
Neni 2 

      Baza ligjore 

 
Kjo Rregullore Mbështetet në ligjin nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjes vendore”, vendimin Nr. 104,datë 

25/01/2017, të Kryetarit të Bashkisë Kolonje, “Për miratimin e strukturës organizative të bashkisë Kolonje”, 

ligjin Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit civil”, ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës 

së Shqipërisë”, me ndryshime, ligjin Nr.9131, datë 8.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën 

publike”, ligjin Nr.9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”, ligjin Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit për 

dokumentat zyrtare”, ligjin Nr.8517, datë 22.07.1999 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, me 

ndryshime,ligjin Nr. 10 119, datë 23.4.2009 "Për Planifikimin e Territorit", i azhurnuar me ligjin Nr. 22/2013, 

LigjinNr. 110/2013, datë 01.04.2013, Ligjin Nr.7674, datë 23.2.1993 “Për shërbimin dhe inspektoriatin 

veteriner“, i azhornuar, ligjin Nr.8756, datë 26.3.2001 ”Për emergjencat civile”,ligjin Nr.9780, datë 

16.7.2007 “Për inspektimin e ndërtimit”, VKM Nr.511, datë 24.10.2002 “Për kohëzgjatjen e punës dhe 

pushimit në institucionet shtetërore”, VKM Nr.390, datë 6.08.1993 “Për rregullat e prodhimit, 

administrimit, kontrollit dhe ruajtjen e vulave zyrtare”,si dhe ne  Vendimine Këshillit Bashkiak Nr. 104, datë 

25/01/2017, “Për strukturën emërore, nivelin e pagave të Administratës së bashkisë Kolonje (qendër), 

Njësive Administrative dhe Agjencive të sherbimit te Bashkisë Kolonje, i  ndryshuar.   

Neni 3 

Qëllimi 
 

Qëllimi i kësaj rregulloreje është sigurimi i rregullave të qëndrueshme mbi të cilat do të  ndërtohen 

marrëdhëniet ndërmjet niveleve të ndryshme hierarkike të aparatit të Bashkisë Kolonje dhe institucioneve 

të vartësisë të saj, për një veprimtari me efiçencë dhe transparente të administrates ne mardhenje me 

komunitetin, si dhe për t’i shërbyer sa më mirë këtij tëfundit. 

Neni 4 

Simbolet bashkiake 
 

Simbolet bashkiake përfshijnë Emblemën e bashkisë dhe Flamurin e bashkisë. 

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

Kolonje dhe në Njesitë Administrative.  

Flamuri i Bashkisë vendoset në godinën e institucionit, në sallën e mbledhjeve të Këshillit tëBashkisë 

Kolonje përkrah me flamurin e Republikës së Shqipërisë, si dhe në të gjitha institucionet që janë në varësi të 

Bashkisë Kolonje.. 
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Emblema e Bashkisë përdoret në të gjitha aktet (vendime, urdhra, urdhëresa, autorizime, kontrata, shkresa 

etj) të dala nga Bashkia Kolonje. 

Neni 5 

Parimet kryesore 

 

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

a) Parimi i barazisë: Të gjithë qytetarët trajtohen në mënytë të barabartë, te drejte dhe me pa 

anshmeri, pavarësisht gjinisë, racës, fesë, arsimit, etnisë, gjendjes ekonomike e sociale, bindjeve 

politike e fetare etj. 

b) 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 sëligjit. 

c) Parimi i ndalimit të konflikit të interesave: Asnjë punonjës i Bashkisë  Kolonje, nuk  mund të jetë 

pjesë e një procesi vendimmarrës, nëse kjo ndalohet nga dispozitat e Kodit të Proçedurave 

Administrative dhe ligji për konfliktin e interesit. 

d) Parimi i mbrojtjes së interesit publik: administrata e Bashkisë Kolonje, duhet të veprojë në 

përmbushje të detyrave perkatese, vetëm në interes tëkomunitetit, publikut. 

e) Parimi i vazhdimësisë: Te gjithe nepunesit, specialistet, zyrat, sektoret, drejtorite dhe drejtuesit,ne 

perputhje me misionin dhe funksionet e bashkisedhe bazuar ne legjislacionin perkates, jane 

pergjegjes per te ndjekur dhe plotesuar te gjitha detyrimet e pa permbushura nga administrata per 

periudha kohore te tejkaluara, ne mardhenje me publikun, subjektet private e publike dhe 

punonjesit e vet, kur keto jane te vertetuara me dokumentacionin perkates dhe jane ne perputhje 

me veprimtarine normale te bashkise ose te institucioneve te tjera, te atashuara per shkak te 

ndryshimeve te mundshme ligjore dhe qe nga momenti i kerkeses e ne vazhdim jane kopetence e 

bashkise Kolonje.   

f) Parimi i transparencës: Administrata e Bashkisë Kolonje, ka detyrimin per te qene  sa më  

transparente për publikun, në të gjitheveprimtarine e perditshme dhe  veçanerisht ne vendim 

marje. 

g) 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. 

h) Parimi i bashkëpunimit: Të gjithë strukturat nëpunësit dhe punonjësit duhet të sigurojnë 

bashkëpunimin për zgjidhjen e problemeve të përbashkëta sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje 

dhe “praktikave te mira” te  funksionimit te çdo zyre, sektori e drejtorie , te paperfshira ne kete 

rregullore dhe qe nuk bien  ndesh me   legjislacionin dhe frymen e kesaj rregulloreje. 

Neni 6 

PËRSHKRIMI I TERMAVE 
 

Për efekt të kësaj rregulloreje termat e përdorur kanë kuptimin si më poshtë:  
Administrata e Bashkisë Kolonje: Kryetari;N/Kryetarët;Sekretari i Përgjithëshëm;Drejtuesit e Drejtorive; 
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Përgjegjësit e Sektoreve dhe Zyrave; Inspektoret e Specialistët e larte e te mesem; Administratorët e njësive 
administrative; Inspektorët; Specialistët dhe punonjësit e tjerë. 
Akt: Çdo vendim, urdhër, urdhëresë, kontratë, rezolutë apo disponim tjetër, i cili ka efektin e të 
mësipërmëve që ka lidhje me zbatimin e kompetencës për realizimin e funksioneve publike të Bashkisë 
Kolonje, i nxjerrë nga organet kompetente, sipas procedurave e standardeve të përcaktuara me ligj.  
Funksion: Fusha e veprimtarisë së bashkisë, për të cilën ajo është përgjegjëse për administrimin, 
financimin, rregullimin etj, e dhënë me ligj.  
Kompetencë: Autoriteti i bashkisë i dhënë me ligj për realizimin e funksioneve të veta, të përbashkëta e të 
deleguara.  
Buxhet Vendor: Programi vjetor financiar në të cilin përfshihen granti, të ardhurat, shpenzimet dhe 
investimet e bashkisë për realizimin e funksioneve të saj publike.  
Programi Buxhetor Afatmesëm: Eshte parashtrimi per tre vjet i planeve te shpenzimeve te buxhetit, 
permes lidhjes se drejperdrejte te programeve me veprimtarite, produktet, objektivat dhe qellimet e 
politikes.  
Epror direkt: Është Kryetari i bashkisë për N/Kryetarët, Sekretarin e përgjithëshëm, drejtorët e drejtorive, 
shefat e sektorëve, administratorët dhe drejtuesit e institucioneve vartëse.  
Në mungesë të Kryetarit eprori direkt është N/Kryetari dhe Sekretari i përgjithëshëm për të gjitha 
drejtoritë, sektorët dhe institucionet vartëse.  
 

KREU II: 

ORGANIZMI I ADMINISTRATËS SË BASHKISË 
 

Neni 7 

Stuktura e Bashkisë  Kolonje 
 

Administrata e Bashkisë përbëhet nga funksionarët (jo nëpunës civil), nëpunësit civilë dhe punonjesit, 

marrëdhëniet e të cilëve rregullohen nga Kodi I Punës. 

Në krye të administratës qëndron Kryetari i Bashkisë, i cili gjatë punës së tij ndihmohet nga 2 (dy) 

N/Kryetarët dhe  Kabineti i Kryetarit . 

N/Kryetarët dhe Kabineti i Kryetarit , janë funksionarë (jo nëpunëscivil). 

Administrata e Bashkisë  Kolonje është e organizuar në Drejtori, Sektorë, Zyra dhe Njësi Administrative . 

Struktura organizative, emërtimet dhe numri i personelit të tyre miratohen nga Kryetari i Bashkisë. 

Nivelet e shërbimit civil sipas rradhës hierarkike,janë: 

1. Sekretari  i Përgjithshëm, 

2. Drejtor Drejtorie. 

3. Përgjegjës Sektori/Zyre/Agjencie. 

4. Specialist. 
Drejtoritë, Sektoret dhe Agjensite e Sherbimit janë njësi bazë të strukturës organizative të Bashkisë Kolonje 

dhe përgjigjen për  përmbushjen e detyrave të një ose disa fushave të caktuara, sipas funksioneve të 

përcaktuara me ligj ose akte nënligjore për Bashkinë Kolonje. 

Sektorët, zyrat dhe agjencitë, përgjigjen për aspekte të veçuara të funksioneve dhe veprimtarise se Bashkise.    
  

Neni 8 

Sekretari i Përgjithshëm 

Sekretari i Përgjithshëm është nëpunësi drejtues më i lartë civil në Bashkinë Kolonje. 
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Sekretari i Përgjithshëm ka këtodetyra: 
1. Menaxhon, mbikëqyr dhe përgjigjet direkt në lidhje me punën dhe aktivitetin e drejtorive, sekotrëve, 

zyrave dhe agjencive. 

2. Raporton te Kryetari për punën dhe veprimtarinë e aparatit të Bashkisë në mënyrë periodike. 

3. Përgatit analiza, raporte dhe bën propozime për mbarëvajtjen dhe përmirësimin e punës së 

strukturave organizative të Bashkisë. 

4. Propozon strategji që kanë të bëjnë me drejtimin, motivimin dhe manaxhimin e Administratës së 

Bashkisë. 

5. Ndërmerr iniciativa në lidhje me prezencën dhe disiplinën nëpunë dhe i propozon Kryetarit te Bashkise 

masat perkatese. 

6. Merr në dorëzim korrespondencën ditore të Bashkisë drejtuar institucionit, seleksionon, kartelizon 

materiale të rëndësishme me të cilat duhet të njihet Kryetari dhe N/Kryetarët dhe praktikat e tjera 

duke bere siglimet dhe porositë e rastit. 

7. Kontrollon praktikat shkresore të përgatitura për firmë tek Kryetari, (sheh e vlerëson  cilësinë e 

përgatitjes, shoqërimin me të gjithë praktikën mbi të cilën është hartuar materiali) dhe kur i vlerëson 

të rregullta, ja paraqet për firmë Kryetarit, në të kundërt i kthen për plotësimet enevojshme. 

8. Sekretari i Përgjithshëm kryen edhe detyra të tjera të ngarkuara drejtpërdrejt nga Kryetari. 

9. Të gjithë nëpunësit civil dhe punonjësit e tjerë kanë varësi direkte nga Sekretari i Përgjithshëm. 
 

Neni 9 

     Drejtori i Drejtorisë 
 

Drejtori i Drejtorisë ka këtodetyra: 

1. Harton përshkrimin e punës për çdo sektor, zyrë, njësi e vendpune; 

2. 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. 

3. 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. 

4. Zbaton, ndjek dhe bashkërendon plotësimin e të gjitha detyrave të ngarkuara nga Sekretari i 

Përgjithshëm. 

5. Kontrollon dhe firmos të gjitha shkresat që përgatisin punonjësit e drejtorisë, për Drejtorinë. 

6. Kryen analiza periodike për veprimtarinë e drejtorisë dhe mbi këtë bazë, informon periodikisht 

Sekretarin e Përgjithshëm, për ecurinë e detyrave të ngarkuara në çdo sektor e zyrë, si dhe bën 

vlerësime pune për nëpunësit dhepunonjësit. 

7. I propozon Sekretarit te Pergjithshem masa disiplinore për punonjësit e varësisë. 

8. Ne rast te vakances ne vendin e Sekretarit te Pergjithshem, mer detyra,propozon dhe raporton tek 

N/Kryetari i ngarkuar. 
 

Neni 10 

Përgjegjësi i Sektorit/Zyrës/Agjencisë 
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Përgjegjësi i sektorit  ka këtodetyra: 

1. Merr masa organizative për plotësimin e detyrave nga çdo zyrë e punonjës në veçanti dhe si sektor 
brenda planifikimit të detyrave tësektorit,zyrës, agjencisë. 

2. Evidenton problemet që dalin nga veprimtaria e përditëshme, si dhe çështjet e ndryshme që 
ngrihen me shkrim nga qytetarët, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda kuadrit ligjor në fuqi 
dhe i propozon eprorit direkt rrugëzgjidhjet përkatëse. 

3. Kontrollon punën e përditshme të specialistëve në varësi, për plotësimin e detyrave që i janë 
ngarkuar. 

4. Kryen studime për fusha të ndryshme dhe organizon sistemin e informacionit për sektorin që 
mbulon. 

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

6. Bën vlerësime pune për nëpunësit dhe punonjësit esektorit. 

7. I propozon Sekretarit të Përgjithshëm (N/Kryetareve) masa disiplinore për punonjësit e varësisë; 
 

Neni 11 

Specialisti 
 

Specialisti varet direkt nga përgjegjësi I sektorit. 

Specialisti ka këtodetyra: 

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

tij. 

2. 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. 

3. Ndjek korrespondencën që i është dhënë për trajtim, duke respektuar rigorozisht afatet e 
përcaktuara. Përgatit materialin dhe pasi e siglon ia paraqet përgjegjësit të sektorit/drejtorit 
tëdrejtorisë. Mban përgjegjësi për cilësinë dhe saktësinë profesionale të materialeve të 
përgatitura. 

4. 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. 
 

 

KREU III: 
FUNKSIONIMI I ADMINISTRATËS SË BASHKISË 

 
Neni 12 

Mbledhjet periodike të Kryetarit me strukturat drejtuese 
 

Kryetari i Bashkisë thërret në mbledhje në mënyre periodike ose sa herë ai e shikon të nevojshme drejtuesit 

e drejtorive, sektorëve, zyrave, agjencive apo të gjithë administratën e bashisë ku shqyrtojnë, të gjitha 

problemet e ndryshme të administratës për realizimin e funksioneve të Bashkisë. 
 

Neni 13 
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Bashkëpunimi ndërmjet strukturave të Administratës së Bashkisë 

 
Për realizimin e shpejtë, të saktë dhe me kompetencë të funksioneve të Bashkisë, të gjitha strukturat e 

administratës së Bashkisë bashkëveprojnë dhe bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Ky bashkëpunim realizohet 

nëpërmjet pjesëmarrjes aktive të dy dhe më shumë strukturave të veçanta në zgjidhjen e problemeve, në 

varësi nga natyra e tyre si mëposhtë: 

a. Në rastin e delegimit të njëanshëm, strukturat marrin informacionin e nevojshëm në rrugë verbale 

dhe/ose shkresore. 

b. Në rastin e delegimit të dyanshëm/shumanshëm, strukturat i ofrojnë informacionin njëra tjetrës 

dhe dalin me nje produkt të përbashkët. 

Konfliktet e krijuara për kompetencat dhe detyrat e çdo drejtorie, sektori, zyre apo nëpunësi trajtohen dhe 

zgjidhen sipas linjës së hierarkisë përkatëse. 

Komunikimi i brendshëm në Bashkinë e Kolonjes, realizohet në mënyrë shkresore,elektronike dhe verbale.  

Neni 14 

Marrëdhëniet me Këshillin Bashkiak 
 

Marrëdhëniet me Këshillin Bashkiak realizohen kryesisht nëpërmjet Kryetarit të Bashkisë, në rrugë shkresore 

për: 

a. Përgatitjen dhe paraqitjen e materialeve për Këshillin Bashkiak, me qëllim vënien në jetë të 

politikave për përmbushjen e funksioneve të veta. 

b. Zbatimin e vendimeve të Këshillit Bashkiak, sipas problemeve dhe çështjeve të caktuara. 

c. 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 Kolonje. Përjashtohen këtu ato dokumentacione, dhënia e të cilave kufizohet nga 

legjislacioni nëfuqi. 

d. Këshilli mblidhet në çdo rast :  

1. Me kërkesën e kryetarit të Bashkisë; 

2. Me kërkesën me shkrim të jo më pak se 1/3 e anëtarëve të tij; 

3. Me kërkesën e motivuar të prefektit për çështje që lidhen me ushtirmin e funksioneve të tij. 

e. Kërkesa për vënien në dispozicion të dokumentacionit i drejtohet Kryetarit tëBashkisë. 

Materiali përgatitet në formën e një projekt-vendimi dhe shoqërohet me relacionin shpjegues përkatës. 

Përpara paraqitjes në Këshill, relacioni firmoset nga drejtoria që e propozon atë, Kryetari  i Bashkisë ose 

personi i autorizuar prej tij.  

Përfaqësues të drejtorive që kanë lidhje me çështjet, objekt shqyrtimi në  Këshillin e Bashkise duhet të 

marrin pjesë në mbledhjet, kur diskutohen dhe shqyrtohen materiale dhe çështje tëdrejtorisë. 

Sekretari i këshillit bashkiak bashkërendon aspektet me karakter teknik lidhur me përgatitjen dhe paraqitjen 

e materialeve në Këshill, me strukturat përkatëse tëBashkisë. 

Materiali në Këshill relatohet nga drejtori i drejtorisë përkatëse i cili është i detyruar të japë shpjegime dhe 

argumentat teknikë të nevojshëme, nëse i kërkohet ngakëshilltarët. 

Sekretari i Këshillit Bashkiak duhet të dërgojë për konfirmim të ligjshmërisë tek Prefekti i Qarkut Korçe, të 

gjitha aktet e Këshillit Bashkiak, brenda 10 ditëve nga data e daljes sëtyre. 
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Neni 15 

Disiplina formale dhe administrative 
 

1. Orari zyrtar i punës së Administratës së Bashkisë është 8.00 – 16.00, çdo ditë, nga dita e Hene deri diten 

e  Premte, pa perjashtime per te gjithe punonjesit. 

2. Gjatë orarit zyrtar nëpunësi/punonjësi është i detyruar ta shfrytëzojë me intensitet kohën e punës dhe 

vetëm për qëllime pune dhe permbushjen e detyrave te tij funksionale.  

3. Nëpunësit dhe punonjësit e Bashkisë, mund të lëvizin jashtë institucionit në funksion të kryerjes së 

detyrave tëtyre funksionale (takime në institucione të ndryshme, verifikime në terren, detyra te tjera 

specifike etj), duke vënë në dijeni drejtorin/pergjegjesin përkatës ose edhe administratorin, duke 

shënuar në librin e hyrjeve-daljeve të institucionit, qëllimin e daljes, shkakun, orën e nisjes dhe te 

kthimit. 

4. Për probleme emergjente, Kryetari i Bashkisë mund të urdhërojë nëpunësit të punojnë edhe jashtë 

kohës normale të punës apo dhe në ditë e pushimit në fundjavë, sipas rregullave dhe procedurave të 

përcaktuara nga legjislacioni në fuqi, kundrejt zevendesimit me dite pushimi nga ditët epunës. 

5. Të gjithë drejtorët/përgjegjësit e sektorëve/administratoret hartojnë planet mujore dhe vjetore të 

punës dhe i dorëzojnë tek Sekretari i Përgjithshëm, N/Kryetaret, ne rastin kur pozicioni i Sekretarit te 

pergjithshem eshte vakant.     

6. Planet vjetore dorezohen brenda dates 15 Janar te cdo viti. 

7. Realizimi i detyrave te muajit dhe plani i muajit ne vazhdim dorezohet diten e fundit te muajit. 

8. Çdo mungesë në detyrë bëhet me leje, veç rasteve shëndetësore, për të cilat të bëhet njoftimi 

telefonik në drejtorinë përkatëse, e cila njofton Sektorin e Burimeve Njerëzore, duke dorëzuar raport 

mjekësor ditën e parë të paraqitjes nëpunë. 

9. Listëprezenca për çdo punonjës të Bashkisë Kolonje  hartohet nga Pergjegjesit e Agjencive, nga 

Administratoret ose nje nepunes i ngarkuar prej, nga nenpunesit e informacionit bashke me sektorin e 

burimeve njerezore per administraten ne Bashkine Qender.  Te gjitha listëprezencat depozitohen 

pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore.  

10. Afati për dorëzimin e listëprezencës pranë këtij sektori, është dita e fundit e çdomuaji. 

11. Të gjithë nëpunësit janë të detyruar të raportojnë tek drejtuesi përkates dhe këta të fundit tek 

Nen/Kryetaret, Sekretari i Pergjithshem/Kabineti i Kryetarit, osedirekt tek Kryetari i Bashkise(sa here 

kerkohet prej tij) për realizimin e detyrave funksionale apo tëngarkuara. 
 

Neni 16 

Etika për punonjësit e Bashkisë Kolonje dhe kodi i veshjes 

 
1. Nëpunësit dhe punonjësit e Bashkisë Kolonje 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 qëpërfaqëson. 

2. Nëpunësit dhe punonjësit e Bashkisë Kolonje janë të detyruar tu përmbahen normave të etikës gjatë 

orarit tëpunës. 

3. Nëpunësi dhe punonjësi i Bashkisë Kolonje duhet të ruajë konfidencialitetin që buron nga ligji në 

lidhje me informacionin dhe materialin që njihet dhe merr dijeni gjatë kryerjes së detyrës. 
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Konfidencialiteti është i vlefshëm për periudhën që është nëpunës/punonjës i Bashkisë Kolonje. 

4. Nëpunësi dhe punonjësi 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 

nëfuqi. 

5. Veshja e nëpunësve dhe punonjësve duhet të jetëserioze. 

6. Për nëpunësit dhe punonjësit meshkuj në pozicionin Drejtor Drejtorie dhe funksione të tjera më të 

larta në hierarki se ky pozicion, veshja duhet të jetë me kostum, këmishë e kravatë, kurse për 

nëpunësit e tjerë meshkuj duhet paraqitja me pantallona serioze ekëmishë.  

7. Veshja për nëpunëset dhe punonjëset femra duhet të jetë me pantallona serioze ose funde e fustane 

me gjatësi të pranueshme (3 gisht mbi gju), këmisha e bluza padekoltete theksuara. 

8. Veshjet e rastit ( xhinse bluza etj), lejohen vetëm ditëve tëpremte. 
9. 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 tëBashkisë. 
10. Të gjithë nëpunësit dhe punonjësit e Bashkisë Kolonje 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. 

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

familjareurgjente. 

12. Të gjithë nëpunësit dhe punonjësit që disponojnë numër celulari të shpërndarë nga institucioni, janë 

të detyruar ta mbajnë këtë numër funksional, përgjatë gjithë kohës sëpunës. 

13.  Në takime punë, mbledhje me titullarin e Bashkisë , në raportimin tek eprorët, ose ne takime 

institucionale,  aparti i telefonit celular duhet të jetë i fikur ose patingull. 

14.  Në të gjitha ambientet e Bashkisë Kolonje është rreptësisht e ndaluar përdorimi, mbajtja e pijeve 

alkoolike dhe pirja e duhanit. Pirja e duhanit lejohet vetëm në ambientet jashtë institucionit. 

15. 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.  

16. Komunikimi verbal në ambientet e Bashkisë Kolonje, nuk duhet të bëhet me zë tëlartë. 

17. Në takime punë jashtë institucionit, nëpunësit dhe punonjësit e Bashkisë Kolonje duhet të paraqiten 

me veshjezyrtare. 
 

Neni 17 

Hyrja, trajtimi dhe mbajtja e dokumentacionit 
 

1.   Dokumentacioni në Bashkinë Kolonje depozitohet dhe ruhet në Zyrën e Arkiv-Protokollit, në 

përputhje me legjislacionin nëfuqi. 

2. Të gjitha shkresat e dërguar me postë zyrtare, dorëzohen për regjistrim në librin e protokollit, pranë  

zyrës së Arkiv - Protokolit që vendos vulën e hyrjes ku pasqyrohet numri i protokollit dhe data.  

3.   Korrespondenca e ardhur i kalohet Sekretarit të Përgjithshem/Drejtorit te Kabinetit te Kryetarit te 

Bashkise,ose N/Kryetarit te ngarkuar, nga Titullari, për veprime të mëtejshme. 

4.   Një kopje e shkresës se cikluara nga Sekretari i Përgjithshem/Drejtori i Kabinetit, N/Kryetari, i 

kalohet nga punonjesi i arkiv-protokollit punonjësit përgjegjës (për ndjekje) pas nënshkrimit të këtij 

të fundit në librin e korespodencës. Dokumenti orgjinal në të gjitha rastet ngelet pranë zyrës së 
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arkiv-protokollit. 

5.   Për raste të veçanta në lidhje me korspodecen apo daljen e  dokumentave të tjera  zbatohen 

vendimarrjet e nxjerra nga  Kryetari i Bashkisë. 

6.  Çdo projekt-vendim i ardhur nga strukturat e Bashkisë, kalon për mendim në Sektorin e Burimeve 

Njerëzore, Juristi i sektorit  te cilet  bashkerendojne punën me strukturën që ka lidhje teknike me 

këtë projekt. Çdo sugjerim i dhënë nga ky sektor duhet të pasqyrohet në projektinpërfundimtar. 

7.   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. 

8.   Shkresat zyrtare të firmosura nga Kryetari i Bashkisë dërgohen pranë  zyrës së Arkiv Protokolit. 

9.  Për dhënien e licencave, lejeve, autorizimeve, çertifikatave, do të ndiqet proçedura e përcaktuar ne 

legjislacionin perkates, aktet e tjera, (Urdhra dhe Udhezime te institucioneve qendrore te linjes) si 

dhe  në aktet e Kryetarit ose Keshillit te bashkise të nxjerra për këtëqëllim. Firmosja e dokumentave 

te permendura behet vetem nga kryetari i Bashkise ose çdo person i autorizuar prej tij, perjashtuar 

rastet kur ne aktet e sipercituara identifikohet funksionari/nepunesi  perkates. 
 

Neni 18 

Vula e Bashkisë Kolonje dhe mënyra e përdorimit të saj 
 

Vula zyrtare e Bashkisë Kolonje identifikon institucionin në të gjithë dokumentacionin që delprejsaj. 

Vula ruhet në kasafortë dhe përdoret vetëm nga punonjësit e zyrës së Arkiv - Protokollit në rastet e 

shoqërimit të dokumentave orgjinale, vulosjes së zarfeve, apo dhe dokumentimit të marrjes në dorëzim të 

shkresave, ankesaveetj. 

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 proçedurës ligjore. Përveç sa më sipër, në rastet e humbjes së vulës 

bëhet dhe denoncimi në organetkompetente. 

Vula e Bashkisë Kolonje vendoset vetëm mbi firmën/nënshkrimin e Kryetarit të Bashkisë. Përjashtimisht vula 

vendoset dhe mbi firmën/nënshkrimin e personave të autorizuar nga Kryetari I Bashkise, apo kur ligji e 

parashikon shprehimisht vendosjen e vulës mbi dokumentacionin e dalë prej strukturave/funksioneve të 

veçanta. 

Neni 19 

Përfaqësimi ligjor i Bashkisë Kolonje 
 

Përfaqësimi ligjor i Bashkisë Kolonje bëhet nga Kryetari i Bashkise apo nga personave të Autorizuar prej tij. 

Në  mungesë të Kryetarit të Bashkisë autorizimi nënshkruhet nga Sekretari i Përgjithshëm dhe ne mungese 

te tij nga nje nga N/Kryetaret e ngarkuarprej Kryetarit te bashkise. 

Perfaqesimi ligjor realizohet nëpërmjet specialistëve juriste të Sektorit të Burimeve Njerëzore,te asistuar 

edhe nga punonjesit e drejtorive/sektorëve/agjencive apo njësive administrative kur vleresohet e 

nevojshme.  

 

Neni 20 

    Shërbimet brenda dhe jashtë shtetit 
 

Për çdo shërbim brenda vendit, drejtorët e drejtorive, përgjegjësit e sektorëve dhe specialistët e Bashkisë 
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Kolonje, duhet të paraqesin kërkesën dhe të marrin miratim në parim me shkrim nga Kryetari i Bashkisë ose 

personi i autorizuar prej tij (Sekretari i Pergjithshëm//Nen/Kryetari). 

Formulari i miratuar nga Kryetari apo personi i autorizuar prej tij dorëzohet 10(dhjetë) ditë kalendarike  para 

datës së nisjes, në Sektorin e Burimeve Njerëzore,përjashtuar rastet urgjente ose te njoftuara me vonese, 

raste qe  nuk varen nga nepunesi apo drejtuesi i sektorit/Agjencise. 

Në bazë të formularit të miratuar, juristi përgatit urdhërin për shërbimin, duke i bashkëngjitur dhe praktikën 

e plotë të këtij shërbimi dhe ftesa origjinale të pales pritëse, email etj. 

Për çdo rast, pas përfundimit të shërbimit duhet te paraqitet pranë drejtuesit, certifikata e përftuar nga 

trajnimi(nese ka te tille), ose infrmacioni mbi problematiken e diskutuar. Një kopje e çertifikates i dërgohet 

Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Legjislacionit për tu bërë pjesë e dosjes personale te nepunesit. 

Për shërbimet jashtë shtetit miratimi bëhet vetëm nga Kryetari i Bashkise. 

Notat verbale për pajisjen me viza për lëvizje jashtë shtetit të punonjësve, me qëllim shërbimi zyrtar ose 

trajnime profesionale do të lëshohen ngaKabineti i Kryetarit. 

Pas përfundimit të shërbimit, përgatitet dokumentacioni i nevojshëm dhe argumentimi i shpenzimeve të 

kryera me dokumentet vërtetuese të kryerjes së këtyreshpenzimeve. Dokumentacioni rakordohet edhe me 

Drejtorinë e Financës dhe Buxhetit në bashki. 

Në qoftë se gjatë një udhëtimi shërbimi bëhet e domosdoshme zgjatja e periudhës së shërbimit, duhet të 

merret pëlqimi nga personi që e ka autorizuar atë, por gjithmonë para përfundimit të kohës së planifikuar 

tëtij. 
 

Neni 21 

Informacioni dhe komunikimi me median 
 

Marrëdhëniet me median do të mbahen nga Zyra e Informacionit  dhe mardhenjeve me publikun , 

nepermjet zedheneses se shtypit e cila merr masat për informimin e mediave, në lidhje me organizimin e 

eventeve të ndryshme (aktivitete kulturore, deklarata për shtyp, takime me delegacione të huaja etj). 

Materialet e shkruara, para publikimit duhet të miratohen nga Kryetari i Bashkisë, ose nga titullarët e tjerë 

të autorizuar prej tij. 
 

Neni 22 

     Organizimi i Ceremonive 

 
Përgjegjësitë administrative për organizimin e ceremonive (në ambiente të hapura ose të mbyllura) në 

Bashkinë Kolonje e ka Kabineti i Kryetarit tëBashkisë. 

Të gjitha ceremonitë e zhvilluara nga Bashkia Kolonje, perfshire edhe pritjen e personaliteteve , do te 

zhvillohen konform ceremonialit zyrtar të Republikës sëShqipërisë. 
 

Neni 23 

Vizitat dhe delegacionet e huaja 

 
Bashkia Kolonje eshte e hapurper marrëdhënie bashkëpunimi me  institucione homologe të huaja në nivel 

rajonal. 

Bashkia Kolonje, në përputhje me politikën e saj të zgjerimit të marrëdhënive miqësore me institucionet 
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simotra, fton delegacione të vendeve të huaja për vizita zyrtare. Njoftimet zyrtare për pranimin e ftesave i 

drejtohen Kryetarit tëBashkisë. 

Përgatitjet dhe realizimi i vizitave zyrtare të delegacioneve të huaja në Bashkinë Kolonje, përcaktohen nga 

lloji dhe rëndësia e vizitës. 

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 

programipërfundimtar. 

Shpenzimet e udhëtimit, të fjetjes dhe akomodimit sipas rastit parashikohen në programin e bashkëpunimit 

dypalësh e shumëpalësh, si dhe në aktet e tjera ligjore dhenënligjore. 

Në të gjitha takimet që zhvillohen me delegacionet e ftuara, Bashkia Kolonje  përfaqësohet në të njëjtin rang 

përfaqësimi me delegacionin perkates. 

Neni 24 

     Pritja me popullin 
 

Marrëdhëniet me publikun realizohen në përputhje me Kodin e Procedurave Administrative, Ligjin Nr. 

119/2014“ Për të drejten e informimit” dhe  Ligjit Nr.9131, datë 08.09.2003 për “Rregullat e etikës në 

Administratën Publike”. 

Pritja e popullit bëhet çdo tëPremte nga ora 10°°-13°° nga Kryetari i Bashkisë, Nën/Kryetari apo Sekretari i 
Përgjithshem, sipas autorizimit që jep Kryetari i Bashkisë. 
Gjatë pritjes, në takim marrin pjesë, perveç perfaqesuesve te kabinetit edhe derjtuesit e sektoreve/zyrave, 

apo punonjës që kanë të bëjnë me çështjet e lindura duke ndjekur dhe zgjidhur problematikën në 

vazhdimësi;  

Për të caktuar takim me kryetarin apo personin e ngarkuar prej tij qytetari i interesuar duhet të rregjistrojë 

në zyra e infomacionit dhe mardhenjeve me publikun, të dhënat personale sidhe  objektin e këkesës së tij, 

sipas formularit perkates qe e gjen ne zyren e informacionit. 

Në varësi të kërkesave apo problematikave të parashtruara, Sekretari i Përgjithshëm/Nen.Kryetari/Drejtori I 

Kabinetit, merr masa për personat që do të jenë pjesë e takimit për efekt të zgjidhjes së problemeve; 

Përgjigjet që do t’ju kthehen qytetarëve do të firmosen nga Kryetari i Bashkisë, apo personi i autorizuar, pasi 

është sigluar nga specialisti, përgjegjësi ose  drejtori i drejtorisë. 

Neni 25 

     Hyrja në Institucion 
 

Administrata e Bashkisë Kolonje do të hyjë dhe dalë në institucion nga hyrja anesore,  qe ndodhet ne pjesej 

jugore te nderteses se Bashkise e përcaktuar përadministratën.E njejta hyrje do te perdoret edhe nga 

publiku/qytetaret.  

Hyrja kryesore do te sherbeje per pritje cermoniale, per vizita te personaliteteve qeverisese ose te trupit 

diplomatic, sips vleresimit te protokollit te bashkise. 

Nga hyrja kryesore do te hyjne edhe invalidet, qe levizin me karoce.  
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KREU IV: 

KOMPETENCAT DHE DETYRAT E ADMINISTRATËS SË BASHKISË 
 

Neni 26 

      Kryetari i Bashkisë 
 

Kryetari i Bashkisë organizon dhe drejton punën e Administratës për kryerjen e funksioneve të Bashkisë, 

nëpërmjet urdhërave, urdhëresave dhevendimeve. 

Kryetarit i Bashkisë ka këto kompetenca dhedetyra: 

1. Ushtron të gjitha kompetencat në kryerjen e funksioneve të bashkisë, me përjashtim të atyre që 

janë kompetencë vetëm e Këshillit përkatës. 

2. Zbaton aktet eKëshillit. 

3. 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. 

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

kërkohet nga këshilli. 

5. Raporton para Këshillit sa herë kërkohet prej tij për probleme të tjera që kanë të bëjnë me 

funksionet e bashkisë. 

6. Eshtë anëtar i Këshillit të Qarkut. 

7. Emëron, duke respektuar ligjin për barazinë gjinore, N/Kryetarin; N/Kryetaret  e bashkisë dhe i 
shkarkon ata. 

8. Emëron, duke respektuar ligjin për barazinë gjinore, administratorët e njësive administrative/  

lagjeve dhe i shkarkon ata 

9. Vendos për emërimin ose shkarkimin e anëtarëve të organeve drejtuese të shoqërive tregtare në 

pronësi të bashkisë, si dhe drejtuesit e ndërmarrjeve e të institucioneve në varësi. 

10. Emëron dhe shkarkon punonjësit e tjerë të strukturave dhe njësive në varësi të bashkisë, përveç kur 
parashikohet ndryshe në ligjin për nëpunësin civil. 

11. Ushtron të drejtat dhe siguron plotësimin e të gjitha detyrimeve që i janë ngarkuar bashkisë. 

12. Si person juridik  është përfaqësuesi i saj në marrëdhëniet me të tretët. 

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

14. Kthen për rishqyrtim jo më shumë se një herë në këshill vendime, kur vëren se ato cenojnë interesa 
të bashkësisë. Në rastin e kthimit të vendimit të këshillit nga kryetari i bashkisë, këshilli mund të 
miratojë të njëjtin vendim vetëm me shumicën e votave, në prani të më shumë se gjysmës së të 
gjithë anëtarëve. 

15. Miraton strukturën, organikën e kategoritë/klasat e pagave për çdo pozicion të shërbimit civil dhe 
rregulloret bazë të administratës së bashkisë dhe të njësive e institucioneve buxhetore në varësi të 
bashkisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

16. Emëron dhe shkarkon nëpunësit vendorë për barazinë gjinore;  

17. Kujdeset për mbledhjen dhe përpunimin e statistikave vendore, të ndara sipas gjinisë dhe  siguron 
publikimin e tyre. 
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Neni 27 

Sekretari i Kryetarit të Bashkisë 
 

1. Sistemon e rregjistron të gjitha materialet që hyjnë në mënyrë zyrtare në Zyrën e Kryetarit të 

Bashkisë.  

2. Evidenton dhe organizon realizimin e axhendës së përditshme të Kryetarit.  

3. Organizon e siguron rregullsinë e hyrjes së të gjitha materialeve informative për Kryetarin.  

4. Nëpërmjet Sektorit të Arkiv- Protokollit siguron transmentimin korrekt të korrespondencës se 

Kryetarit brenda institucionit apo në marrëdhënie jashtë tij. 

Neni 28 

     N/Kryetari i Bashkisë 

 
Në strukturën e saj Bashkia Kolonje, ka dy N/Kryetarë të cilët emërohen dhe shkarkohen nga Kryetari i 

Bashkisë, 

N/Kryetari kryen këtodetyra: 

a) Drejton dhe udhëheq punën sipas fushave, organizimit dhe ndarjes së përgjithshme të punës  

sëbërë nga Kryetari i Bashkisë (nëpërmjet urdhrit të nxjerrë për këtë qëllim)  dhe detyrat e  caktuara prej 

tij dhe përgjigjet para tij për mbarëvajtjen e tyre. 

b) 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.  

c) N/Kryetari përgjigjet  para Kryetarit të Bashkisë, për realizimin e funksioneve tëdeleguara. 

       

Neni 29 

     Kabineti i Kryetarit 
 

1. Kabineti varet drejtpërdrejt nga Kryetari i Bashkisë.  

2. Kabineti ka për detyrë bashkërendimin e përgjithshëm, si dhe bashkëveprimin e strukturave për 

zhvillimin e veprimtarisë së Bashkisë.  

3. Për kryerjen e funksionit dhe plotësimin e detyrave të ngarkuara, punonjësit e Kabinetit japin 

informacion tek  Kryetari i Bashkisë . 

Neni 30 

Detyra të përgjithshme të Kabinetit 

 
Kabineti ka këto detyra dhefunksione: 

a. Kujdeset për përgatitjen e programeve vjetore dhe periodike për të gjithë veprimtarinë e aparatit 

në zbatim të realizimit të misionit të Bashkisë, si dhe për ndjekjen e plotësimit të detyrave të 

përcaktuara në to. 

b. Përgatit materialet e kërkuara nga Kryetari dhe asiston Kryetarin dhe Nën/Kryetaret në plotësimin 

e funksioneve të tyre. 

c. Merr pjesë në analiza e takime të ndryshme që zhvillon Kryetari, si dhe mban kontakte me 

Sekretarin e Përgjithshëm, me qëllim zbatimin e detyrave të ngarkuara. 

Neni 31 
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Detyra të veçanta të Kabinetit 
 

   Drejtori i Kabinetit ka këtodetyra: 

1. Organizon punën që veprimtaria e Bashkisë të jetë në përputhje me prioritetet dhe objektivat e 

përcaktuara tëpunës; 

2. Merr në dorëzim korrespondencën ditore të Bashkisë drejtuar institucionit, seleksionon, kartelizon 

materiale të rëndësishme me të cilat duhet të njihet Kryetari dhe N/Kryetarët dhe praktikat e tjera 

duke bere siglimet dhe porositë e rastit.(Rasti kur funksioni i Sekretarit te Pergjithshem eshte 

vakant, ne rast te vakances edhe te Drejtorit te Kabinetit korespodenca siglohet nga N/Kryetari I 

ngarkuar nga Kryetari i Bashkise). 

3. Kontrollon praktikat shkresore të përgatitura për firmë tek Kryetari, (sheh e vlerëson  cilësinë e 

përgatitjes, shoqërimin me të gjithë praktikën mbi të cilën është hartuar materiali) dhe kur i 

vlerëson të rregullta, ja paraqet për firmë Kryetarit, në të kundërt i kthen për plotësimet 

enevojshme.(Rasti kur funksioni i Sekretarit te Pergjithshem eshte vakant). 

4. Bën përgjithësime e propozime për probleme me politikat e zhvillimit të fushave që mbulon 

Bashkia. 

5. Kontrollon punën dhe bashkërendon veprimtarinë e gjithë stafit të Kabinetit. 

6. Përgatit raporte drejtuar kryetarit lidhur me problematikat më emergjente të paraqitura nga  
N/Kryetaret dhe Këshilltarët. 

7. I parashtron Kryetarit dhe N/Kryetarëve mendime për çështje të ndryshme  të rëndësishme të 

punës së përditëshme. 

8. Ndjek dhe trajton materiale dhe shkresa për probleme të cilat i drejtohen Kryetarit dhe i delegohen 

nga ky i funditKabinetit. 

 
Këshilltari ka këto detyra: 
 

1. Puna e Këshilltarit konceptohet në grup, por këshilltari është përgjegjës të ndjekë çështjet sipas 

përcaktimit që bën Kryetari. 

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

3. Propozon zgjidhje konkrete, komente, këshilla, e qëndrime të Kryetarit ndaj të tretëve, në funksion 

të plotësimit të detyrave të ngarkuara Bashkisë Kolonje nga aktet ligjore e nënligjore në fuqi. 

4. Përgatit sipas fushave materiale që i kërkohen nga Kryetari, N/Kryetarët apo Drejtori i Kabinetit, 

për probleme që i janë deleguar këtij të fundit nga Kryetari. 

5. Shqyrton materialet për mbledhjet në të cilat Kryetari merr pjesë dhe përgatit qëndrimet që duhen 

mbajtur për problemet qëshqyrtohen. 

Neni 32 

Sekretari i Këshillit të Bashkisë 

 

1. Është përgjegjës për mbajtje të dokumentave zyrtare të këshillit, asistencë ligjore dhe funksionale 

ndaj anëtarëve të Këshillit.  

2. Eshte pergjegjes per mbikëqyrjen e funskionimit të rregullores së Këshillit të Bashkisë. 

3. Është përgjegjës për organizimin e duhur të mbledhjeve të Këshillit duke patur parasysh rregulloren 
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e funksionimit të Këshillit.  

4. Është përgjegjës për shpalljen dhe publikimin e njoftimeve e akteve të nxjerra nga Këshilli Bashkiak. 

5. Kujdeset për mbajtjen e listës së të pranishëmve në mbledhjet Këshillit të Bashkisë.  

6. Kujdeset që anëtarët e Këshillit, nese është e nevojshme, të marrin ndihmë për formulimin e 

mocioneve, propozimeve, interpelancave, shtrimin e pyetjeve dhe të tjera inisiativa të ngjashme siç 

parashikohet në rregulloren e funksionimit të Këshillit të Bashkisë.  

7. Të ndjekë gjithë procedurën e miratimit të Projekt – Vendimeve në Këshillin e Bashkisë deri në 

konfirmimin e bazës ligjore nga Prefekti.
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KREU V: 

ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I DREJTORIVE DHE SEKTORËVE 

1. SEKTORI I BURIMEVE NJEREZORE 
 

 MISIONI  

 Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Legjislacionit nga ana strukturore është i organizuar 

mbështetur në ligjin 152/2013 “Statusi i nepunesit civil”, akteve ligjore në zbatim të tij, mbështetur në 

ligjin 139/2015 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”. Garantimi dhe zbatimi në 

përputhje me legjislacionin, i politikave të menaxhimit modern të burimeve njerëzore.  

a) Garantimi dhe zbatimi në përputhje me legjislacionin, i politikave të menaxhimit modern të 

burimeve njerëzore.  

b) Rekrutimi i të gjithë personelit të Bashkisë në zbatim të ligjeve në fuqi dhe krijimi i kushteve për 

zhvillimin e mëtejshëm të aftësive profesionale të punonjësve të Bashkisë, nëpërmjet trajnimeve.  

c) Ruajtja dhe administrimi i dokumentave të institucionit bazuar në legjislacionin në fuqi. 

d) Garantimi i zbatimit te ligjit Nr.9367 , date 7.4.2005 “ Per parandalimin e konfliktit te interesave 

ne ushtrimin e funksioneve publike”, ne institucion.  

e) Harmonizimi i veprimtarisë së institucionit.  

f) Rekrutimi i të gjithë personelit të Bashkisë në zbatim të ligjeve në fuqi dhe krijimi i kushteve për 

zhvillimin e mëtejshëm të aftësive profesionale të punonjësve të Bashkisë, nëpërmjet programit 

te trajnimeve.  

g) Ruajtja dhe administrimi i dokumentave të institucionit bazuar në legjislacionin në fuqi.  

h) Garantimi i zbatimit të ligjit nr.9367 , datë 7.4.2005 “ Për parandalimin e konfliktit të interesave 

në ushtrimin e funksioneve publike” në institucion, i ndryshuar me Ligjin Nr. 44/2014. 

1.1 Përgjegjësi i Sektorit 
Detyrat dhe përgjegjësitë:  
 

1. Realizon menaxhimin e burimeve njerëzore të Bashkisë Kolonje, organizimin e strukturave me 

synim përmirësimin e vazhdueshëm organizativ dhe funksional të Institucionit.  

2. Harton rregulloren e drejtorisë dhe të Institucionit në bazë të përshkrimeve specifike të punës.  

3. Përgatit planin e nevojave dhe përshkrimet e punës me specifikimet e profesioneve të nevojshme 

për pranimet në shërbimin civil dhe e paraqet për miratim tek eprori direkt.  

4. Përcakton kritere të vecanta për vlerësimin e rezultateve të punës në përputhje me kuadrin ligjor 

në fuqi dhe kërkon cdo vit vlerësimin e rezultateve individuale të punonjësve nga drejtoritë e 

Bashkisë.  

5. Në përputhje me ligjin e statusit te nëpunësit civil dhe me aktet nënligjore përkatese, ushtron 

kompetencat displinore mbi nëpunësit civil.  

6. Kryen analiza periodike për veprimtarinë e Sektorit si dhe asiston në mbledhjet e drejtorive të 

institucionit, dhe ne vlerësimet që i bëhen punonjësve në fund të periudhës së provës.  
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7. Propozon komitetet ad hoc për pranimin, ngritjen në detyrë dhe lëvizjen paralele, dhe ia paraqet 

për miratim titullarit.  

8. Ndjek dhe kontrollon punën që bëhet nga  punonjesit ne varesi, për përcaktimin dhe dhënien e 

zgjidhjeve ligjore në afatet e caktuara.  

9. Përgatit programe pune për trainimin dhe formimin profesional të nëpunësve të shërbimit civil.  

10. Organizon, drejton, koordinon dhe kontrollon punën e specialistëve që ka në varësi. Përgatit dhe 

ndjek zbatimin e planit strategjik, vjetor, mujor, javor dhe ditor të punës për sektorin.dhe e 

paraqit per miratim tek eprori. 

11. Përgatit analizat e punës së sektorit.  

12. Raporton periodikisht tek eprori mbi punën e bërë gjatë një kohë të caktuar me shkrim ose me 

gojë. Përgjigjet për administrimin e shërbimit civil në përputhje me ligjin. Është përgjegjës për 

zbatimin e ligjeve dhe akteve nënligjore si dhe të vendimeve të Këshillit Bashkiak që janë detyrim 

për t’u zbatuar për sektorin qe  drejton.  

13. Bashkëpunon me  drejtorite dhe sektoret jashte tij për plotësimin e detyrave. 

14. Bën vlerësimin e arritjeve individuale të punonjësve që ka në varësi.  

15. Së bashku me specialistët e sektorit ushtron kontrolle mbi zbatimin e disiplinës në punë të 

punonjësve.  

16. Mbikëqyr zbatimin e ligjit për rregullat e etikës në administratën publike.  

17. Përgatit database të ndryshëm në lidhje me nëpunësit në institucion dhe përgatit informacione 

periodike për vendet e lira të punës.  

18. Administron kryerjen e lejeve vjetore (të zakonshme) që kryejnë punonjësit e bashkisë.  

19. Ushtron kompetencat e Autoritetit Përgjegjës në përputhje me ligjin nr.9367, date 7.4.2005 “Për 

parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar me Ligjin 

Nr. 44/2014. 

20. Dhënia e konsulencës ligjore në përmbushjen e detyrave të drejtorive dhe sektoreve. 

21. Organizimin e punës për kontrollin ligjor dhe përgatitjen e materialeve për Këshillin Bashkiak.  

22. Merr masa për zbatimin e detyrimeve kontraktuale, që kanë të tretët ndaj Bashkisë Kolonje dhe 

anasjelltas, që rezultojnë nga kontrata ose akt-marrëveshje ku Bashkia është palë.  

23. Raporton tek eprori mbi punën e kryer nga sektori. 

24. Evidenton në regjistrin e kontratave dhe akt-marrëveshjeve të të gjitha akteve kontraktuale dhe 

caktimi i juristit të autorizuar për të ndjekur zbatimin e tyre . 

25. Koordinon punën për hartimin brenda afateve të përcaktuara dhe zbatimin e ligjit në kontratat, 

aktmarrëveshjet, memorandumet e mirëkuptimit etj. ku Bashkia është palë.  

26. Organizon hartimin e propozimeve për projekt-ligjet, projekt-aktet që vijnë për mendim në 

Bashkinë Kolonje.  

27. Harton propozime mbi harmonizimin e akteve nënligjore që lidhen me punën e organeve të 

Bashkisë Kolonje. 

1.2 Specialist i Burimeve Njerezore 
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1. Nxjerr të dhëna (raporte) sipas treguesve të ndryshëm nga programi i personelit.  

2. Përgatit shkresat e ndryshme të personelit ( emërime, lirime, masa disiplinore, njoftime në shtyp 

për vende të lira pune, urdhëra etj, kthim përgjigje kerkesave dhe ankesave, etj.)  

3. Plotëson kontratat individuale të punës.  

4. Punon për krijimin, unifikimin, standartizimin e dokumentacionit të sektorit të personelit.  

5. Plotëson dosjen e personelit me tërë elementët e saj të nevojshëm. Nxjerr të metat dhe 

mangësitë e çdo dosje. Kontrollon formalisht dhe llogjikisht dokumentat që dorëzojnë fillimisht 

dhe periodikisht punonjësit e bashkisë te te gjitha niveleve. 

6. Plotëson fletë inventarin e dosjeve të personelit.  

7. Plotëson, azhornon dhe ruan librezat e punës tenenpunesve te institucionit.  

8. Plotëson rregjistrin themeltar të punonjësve dhe indeksin përkatës. 

1.3 Jurist për administratën publike 
Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 

1. Përfaqëson Bashkinë Kolonje apo Këshillin Bashkiak në proceset gjyqësore ku ato janë apo bëhen 

palë. Përmbush detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit.  

2. Paraqet me shkrim informacionin mbi proceset gjyqesore ku Bashkia Kolonje është pale tek eprori i 

tij.  

3. Trajton dhe zgjidh, brenda kuadrit të kompetencave, kërkesat apo ankesat e qytetarëve të drejtuara 

sektorit, apo që i delegohen nga Kryetari i Bashkisë.  

4. Harton relacione për konformim ligjshmërie të cilat i dërgohen Prefekturës.  

5. Harton kontrata e akt-marrëveshje ku Bashkia e Kolonjes  është palë.  

6. Jep rekomandime mbi zbatimin e rregulloreve të brendëshme të Bashkisë.  

7. Kontrollon zbatimin e legjislacionit në fuqi për çeshtjet që i propozohen për miratim Këshillit Bashkiak 

në relacionet dhe projekt-vendimet përkatëse.  

8. Siguron asistencen ligjore dhe juridike per njohjen me te mire dhe interpretimin e legjislacionit nga 

strukturat e Bashkise.  

9. Harton projekt-vendimet ne baze te relacioneve te paraqitura nga Drejtorite e Bashkise.  

10. Realizon krijimin e bibliotekës ligjore. 

11. Ndjek problem specifike te ngarkuara nga Kryetari i Bashkise, qe kane te bejme me asistencen ligjore 

ne bashkepunim me Drejtorite, Sektoret, Agjencite e Sherbimeve dhe te institucioneve te varesise. 

2. ZYRA E AUDITIT TË BRENDHËM APELIMIT TE GJOBAVE DHE SINJALIZIMEVE. 
 

Zyra e Auditit të Brendshëm pranë Bashkisë Kolonje, e zhvillon aktivitetin e saj në zbatim të ligjit 
Nr. 114/2015 ‘‘Për Auditimin e Brendshëm në sektorin publik’’, Udhezimit të NJQH për AB Nr. 12 dt 
05.06.2012 “Mbi procedurat e kryerjes së veprimtarisë së auditimit të brendshëm në sektorin publik” si 
dhe duke marrë në konsideratë edhe kompetencat e ligjit 139/2015 ‘‘Për organizimin dhe funksionimin e 
qeverisjes vendore’’ dhe ligjit Nr. 60/2016, date02/06/2016 “Per Sinjalizimin dhe mbrojtjen e 
Sinjalizueseve”. 
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 MISIONI  

Auditimi i brendshëm 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. Misioni i strukturës së Auditimit të Brendshëm 
pranë Bashkisë përmblidhet në auditimin e gjithë sistemit të kontrollit të brendshëm dhe në dhënien e 
rekomandimeve, subjekteve të varësisë së Bashkisë dhe strukturave te vete Bashkise, për përmirësimin 
e tyre për të arritur objektivat e caktuara duke përdorur burimet në mënyre ekonomike e efiçente, 
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 subjektin që auditohet nëse janë transparente në përputhje me normat e ligishmërisë, 
efektivitetin, efiçencën 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.  

2.1 Përgjegjës Sektori 
Detyrat dhe përgjegjësitë:  
 

1. Organizon, drejton të gjithë aktivitetin e veprimtarisë audituese të strukturës së zyrës.  

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

3. Harton metoda e udhëzime për fusha të vecanta të auditimit të brendshem, në zbatim të manualit 

të auditimit apo të akteve të tjera të ministrisë së Financave dhe dërgimi i tyre per miratim në 

NJQHAB.  

4. Harton plane vjetore dhe strategjike të veprimtarisë së Sektorit dhe me miratim të Kryetarit të 

Bashkisë, i dërgon në NJQHAB në Ministrinë e Financave.  

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

auditimit.  

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

audituese për të gjitha grupet e punës të Sektorit.  

7. Merr pjesë në diskutimin e përfundimeve të auditimit të subjektit. 

8. 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 drejtorisë së Auditit të Brendshëm dhe në afatet e përcaktuara ligjore 

dhe në arkivën e Bashkisë.  

9. Vlerëson raportin e auditimit (vlerësim teknik), të hartuar nga grupet e punës audituese së bashku 

me të gjithë elementet e tjerë të dosjes së auditimit dhe ia paraqet për miratim Kryetarit të 

Bashkisë.  

10. Mer masa per zbatimin ligjit Nr. 60 date02/06/2016 “Per Sinjalizimet dhe Mbrojtjen e Sinjalizeseve”, 

trajtimin e kerkesave per apelimin e gjobave dhe kondravajtjeve te tjera administrative. 

11. Përgatit raporte vjetore ose periodike, të cilat i dërgon në Njësine Qëndrore të Harmonizimit për 

Auditimin e Brendshëm që përmbajnë të dhëna mbi :  

- Angazhimet dhe objektin e auditimit të kryer gjatë periudhës së raportuar,  
- Përfundimet për funksionimin e sistemeve të kontrollit brenda njësisë publike së bashku me   

rekomandimet për përmirësim.  
- Veprimet e ndërmarra nga menaxhimi për zbatimin e rekomandimeve të ndërmarra si dhe çdo 
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rekomandim të pazbatuar.  
 12. Pergatit raporte per eproret ne lidhje me trajtimin e kerkesavete apelimitdhe Sinjalizimeve. 

2.2 Nëpunës audit dhe sinjalizimeve 
Detyrat dhe pergjegjesite:  
 

1. Kryerja e veprimtarive të auditimit të brendshëm sipas udhëzimeve e metodave të miratuara nga 

NJQHAB.  

2. Të njohin, të respektojne dhe të ushtrojnë veprimtarinë në perputhje me aktet ligjore e nënligjore 

në fuqi dhe me standartet e auditimit të brendshëm në sektorin publik. 

3. Të ushtrojnë 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.  

4. Të veprojnë në përputhje me kërkesat e përcaktuara në kodin e etikes dhe rregullat për 

konfidencialitetin për audituesin, i cili miratohet nga Ministri i Financave dhe nënshkruhet nga secili 

auditues.  

5. Të kryej auditime në mënyrë të pavarur nga pikepamja profesionale, duke u udhehequr nga interesi 

publik, për të forcuar besimin në ndershmërinë, paanësinë dhe efektivitetin e shërbimit.  

6. Të ushtrojnë veprimtari ne përputhje me planin vjetor të miratuar, me përjashtim të rasteve kur 

janë miratuar ndryshime të pa parashikura nga Titullari.  

7. Kërkon dhe kontrollon zbatimin e përfundimeve të auditimit nga subjektet e audituara, ne afatet e 

kërkuara nga aktet ligjore.  

8. Ti propozojnë drejtuesit të njesisë së auditimit dhe, nëpërmjet tij drejtuesit të subjektit, pezullimin 

deri në shqyrtimin nga organi përkatës të veprimeve të kundraligjeshme, të cilat dëmtojnë rëndë 

interesat e subjektit dhe/ose janë të arsyetuara e përbëjnë vepër penale.  

9. Ti japin rekomandime subjektit të audituar për ndreqjen e parregullsive, për masat që duhen 

ndërmarrë në rastet e dëmeve ekonomike dhe financiare për çdemtimin e tyre, si dhe të bëjnë 

propozime, të cilat synojne të ulin mundësinë e përsëritjes së këtyre rasteve në të ardhmen.  

10. Të mos bejnë publike asnjë të dhënë, fakt apo rast të gjetur gjatë kryerjes së auditimit apo të lidhur 

me të, si dhe të ruajnë 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.  

11. Të përditesojnë rregullisht njohuritë dhe aftesitë e tyre profesionale, në menyrë që ti përdorin me 

efikasitet dhe për të garantuar cilesinë e sherbimit. 

12. Te trajtoje ne perputhje me aktet ligjore te gjitha sinjalizimet qe vijne ne institucion per nepunes, 

apo drejtues zyrash, sektori , drejtorie dhe drejtuesit e tjere te bashkise dhe te mare masa per 

trajtimin e tyre.  

2.3Specialist auditit dhe apelimit te gjobave. 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 

1. Ushtron te gjitha detyrat e punonjesit te auditit nga pika 2.2, qe kane te bejne me emertimin: 

Specialist i auditit dhe sinjalizimeve. 

2. Administron kërkesat e paraqitura për apelimin e gjobave. 

3. Kordinon punën me Sektorin e të Ardhurave në lidhje me kërkesat për apelimin e gjobave. 
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4. Eshte pergjegjes per hartimin e dosjeve, per çdo subjekt qe ka apeluar ne perputhje me legjislacionin 

ne fuqi. 

5. Evidenton problemet qe dalin nga verefikimi dhe ndjekja e çeshtjeve qe trajton dhe pergatit 

informacionin per pergjegjesin e sektorit 

6. Të shprehet për ankesat e paraqitura brenda 5 – ditëve nga data e marrjes së tyre. 

7. Bashkëpunon me sektoret e tjerë të bashkise, për shkëmbimin e informacionit të nevojshëm për 

subjektet ndaj të cilëve është marrë masë.  

8. Ndjek dhe koordinon punën me strukturat ndihmëse jashtë Zyrës si (Policia Bashkiake, Drejtoria e 

Pergjithshme e Tatimeve, Gjykata etj.)  

9. Respekton etiken ne pune dhe ne mardhenjet me subjektet.   

10. Zbaton detyrat qe i ngarkohen nga pergjegjesi i zyres. 

3. DREJTORIA EKONOMIKE, FINANCES, BUXHETIT DHE TE ARDHURAVE 
 

 MISIONI:  
 

1. Të mbulojë të gjithë veprimtarinë ekonomike financiare të Bashkisë Kolonje, bazuar në aktet ligjore 

dhe nënligjore në fuqi si dhe vendimet e këshillit bashkiak për hartimin dhe zbatimin e  Buxhetit  dhe 

çdo lloj vendimi në funksion të tij. 

2. Të përgatisë dokumentacionin e duhur për hartimin e projekt- buxhetit të bashkisë si dhe të ndjekë 

në vijushmëri zbatimin e tij. 

3. Ndjek në vazhdimesi gjithë veprimtarinë financiare dhe vendos rregulla në përdorimin, mbajtjen e 

vlerave monetare dhe materiale  në bazë të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi. 

4. Ndjek dhe respekton procedurat ligjore dhe afatet në lidhje me hartimin, diskutimin dhe miratimin e 

projekt- buxhetit duke u  konsultuar me komisionin e financës, grupet e punës dhe të interesit për të 

përgatitur një buxhet sa më real dhe në interes të komunitetit dhe e paraqet më pas për miratim në 

keshillin bashkiak. 

5. Të ushtroje kontroll te vazhdushem per perdorimin e fondit te pagave investimeve dhe shpenzimeve 

materiale  per  te mos lejuar shpenzime pa kriter te tyre. 

6. Gjatë ushtrimit të kompetencave dhe funksionin e saj  drejtoria e finances dhe buxhetit  duhet të 

ketë  parasysh në çdo hap të udhehiqet nga parimi i efektivitetit dhe efikasitetit në pune të zbatojne 

etiken dhe disiplinen ne pune.  

7. Të paraqese në çdo moment  situatën financiare të saktë dhe të bëjë propozime për ndryshime të 

mundshme në buxhet dhe tja paraqesë këshillit bashkiak për miratim 

8. Kjo drejtori duhet të evidentojë, regjistrojë dhe ndjekë me përparësi dhe të gjitha detyrimet ndaj të 

treteve bazuar në aktet ligjore në fuqi.  

9. Ka për detyrë të ruajë dhe administroje saktë dokumentacionin financiar dhe arkivimin ne çdo fund 

viti sipas ligjit për arkivat. 

Ne sektorin e te ardhurave 
 

1. Të planifikojë, krijojë, organizojë dhe menaxhojë sistemet e rregjistrimit të subjekteve dhe 
objekteve të tasksueshme, llogaritjes së detyrimit dheshpërndarjes ne kohe të akt-detyrimeve e 
kujtesorëve, ne taksapaguesit publik dhe privat brenda juridiksionit të Bashkisë. Te ndjeke 
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pagesat e detyrimeve duke respektuar ligjin. 
2. Evidentimi, mbledhja dhe rregjistrimi i të dhënave mbi subjektet dhe objektet e taksueshme. 
3. Inspektimet dhe kontrolle për të përmirësuar cilësinë e bazës së të dhënave. 
4. Mbledhja dhe rregjistrimi i të gjitha ndryshimeve të subjekteve të taksueshme. 
5. Përgatitja, prodhimi dhe dërgimi i akt-detyrimeve për taksat. 
6. Përgatitja dhe prodhimi i listave të të gjitha taksave që do të mblidhen, të nënshkruara zyrtarisht 

nga Kryetari i Bashkisë dhe Shefi i Sektorit. 
7. Rregjistrimi, trajtimi dhe zgjidhja e ankesave të taksapaguesve. 
8. Ndjek procesin e bllokimit, sekuestrimit dhe konfiskimit për të prapambeturit (debitoret) në 

pagimin e taksave dhe tarifave. 
9. Mirmban dhe siguron ruajtjen e gjithë bazës së të dhënave për subjektet dhe objektet e 

taksueshme. 
10. Kryhen studime për ndryshimin e taksave brenda kufijve të lejuar sipas ligjit dhe për vendosjen e 

taksave të përkoheshme të cilat ja paraqet eprorit dhe pas miratimit tëtyre në Këshillin e 
Bashkisë ndjek zbatimin e tyre. 

11. Harton dhe propozon politika dhe strategji mbi prespektivën e zhvillimit te biznesit te vogel, te 

mesem dhe te madh, si dhe mundësinë e kontrollit sa më efikas të tyre duke bashkëpunuar me 

drejtorite e tjera te Bashkise. 

3.1 Drejtori i Drejtorise Ekonomike, Financës,Buxhetit, Prokurimeve dhe te ardhurave 
Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 

1. Ndjek dhe informon Kryetarin e Bashkise në lidhje me realizimin e të ardhurave të konfirmuara nga 

Dega e Thesarit Kolonje duke analizuar dhe realizimin e tyre. 

2. Në mënyrë periodike informon Kryetarin mbi realizimin e buxhetit  dhe jep mendim për ndryshimet e 

mundshme në buxhet. 

3. Kordinon dhe kontrollon punen e specialisteve të drejtorise së financës për të realizuar qëllimin 

parësor të saj për evidentim të saktë të veprimeve financiare, shpenzime në kohë dhe me efektivitet.  

4. Mban evidencën e realizimit të shpenzimeve të buxhetit sipas programit të miratuar. 

5. 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. 

6. Bazuar në vendimin e Këshillit Bashkiak për miratimin e buxhetit të vitit ushtrimor, ndjek në 

vazhdimësi përdorimin e fondeve si buxhetore, ashtu dhe nga të ardhurat për të gjitha institucionet 

dhe ndërmarrjet vartëse, bën rakordime me Degën e Thesarit, harton pasqyrat përkatëse dhe 

raporton tek eprori sipas ligjit. 

7. Përgatit kërkesën për rritje të autorizuar të të ardhurave për plotësimin e nevojave sipas 

përcaktimeve në vendimet e Këshillit Bashkiak, bazuar në realizimin e të ardhurave të konfirmuara 

nga Dega e Thesarit. 

8. Përgatit gjithë dokumentacionin konform dispozitave ligjore për pagat, si urdhërpagesat, 

urdhërprokurimet, procesverbale, mbështetur në dispozitat ligjore dhe harton urdhërpagesat. 

9. Harton dokumentacionin për transferimet e fondeve vetëm mbi bazën e kërkesës dhe 

dokumentacionit të paraqitur nga drejtoritë dhe të konfirmuara me vendime të Këshillit Bashkiak. 

10. Kryen kontabilizimin e urdhërave të shpenzimeve, pagave, investimeve etj. 

11. Mban regjistrin e përdorimit të fondeve buxhetore, të ardhurave për shpenzime dhe investime,bën 
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rakordime me degën e Buxhetit dhe atë te Thesarit për çeljen e fondeve dhe realizimin faktik të 

tyre,përpilon evidencën mujore dhe progresive për përdorimin e fondeve buxhetore, të të ardhurave 

dhe shpenzimeve. 

12. Përgatit dokumentacionin për realizimin e buxhetit të vitit financiar të mbyllur dhe pasi miratohet 

nga Kryetari i Bashkisë e paraqet për miratim në Këshillin Bashkiak. 

13. Organizon punen për funksionimin e kontabilitetit, me qëllim ruajtjen dhe administrimin e vlerave 

materiale dhe monetare. 

14. Koordinon punën me drejtoritë e tjera të bashkisë (Nj.Administrative, Sektorin e te  Ardhurave , 

shërbimeve, urbanistikën, ndihma ekonomike  etj) lidhur me kërkesat për fonde dhe ia paraqet 

Kryetarit  për ndryshime në buxhetin e vitit ushtrimor. 

15. Ju Kërkon llogari specialistëve te finances ne Njesite Administrative që të respektojnë afatet ligjore 

në realizimin e detyrave qe ata kane ne lidhje me evidentimin e problemeve financiare, dorëzimin e 

evidencave ne kohe, realizimin e te ardhurave, derdhjen e tyre ne banke etj.  

16. Kontrollon dokumentat për çdo investim dhe ligjshmërinë e financimeve të investimeve që 

realizohen nga institucioni. 

17. Bazuar në ligj informon Këshillin e Bashkisë mbi realizimin e treguesve të buxhetit dhe ndryshimet në 

buxhet sipas kërkesave të vetë këshillit. 

18. Bashke me pergjegjesin e sektorit te te ardhurave organizojne punen per realizimin e te ardhurave te 

parashikuara dhe ndermarin studime per te realizuar hartimin e politikave per taksat dhe tarifat 

vendore, propozojne taksa dhe tarifa te perhershme ose te perkohshme, bejne propozime per nivelin 

e tyre, paraqesin per diskutim me sektoret e tjere te bashkise dhe drejtusit e saj, paraqesin para 

keshillit aktet  e propozuara dhe argumentojne nevojen e miratimit te tyre. Ndjek   organizimin e 

puneve ne sektorin e te ardhurave. 

19. Ndjek korespodencën me institucionet e tjera për problemet që mbulon drejtoria deri ne perfundim 

të tyre. 

20. Ju kërkon vartësve zbatimin e disiplinës në punë dhe realizimin e detyrave funksionale të tyre. 

21. Vlerëson punën vjetore të vartësve dhe i propozon Kryetarit të Bashkisë masa disiplinore për vartësit 

që nuk kryejne detyrat ne kohe  dhe thyejne disiplinen ne pune. 

22. Firmos ( me urdher me shkrim nga titullari) dokumenta,vertetime qe leshon institucioni 

23. Pergjigjet per dokumentat qe punon dhe administron  per sistemimin e tyre,per rregullsine dhe 

arkivimin sipas ligjit.  

3.2 SEKTORI I FINANCES, PROKURIMEVE DHE BUXHETIT 

3.2.1 Pergjegjes Sektorit te finances, prokurimeve dhe buxhetit. 
 
 Detyrat dhe pergjegjesite 
 
1. Ndjek dhe informon drejtorin e finances në lidhje me realizimin e të ardhurave të konfirmuara nga 

Dega e Thesarit Kolonje duke analizuar dhe realizimin e tyre. 
2. Kordinon dhe kontrollon direkt punene perditshme te specialisteve të sektorit te finances, buxhetit 

dhe prokurimeve, për të realizuar qëllimin parësor të saj për evidentim të saktë të veprimeve 

financiare,shpenzime në kohë dhe me efektivitet.  
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3. Në mënyrë periodike informon Drejtorin mbi realizimin e buxhetit  dhe jep mendim për ndryshimet e 

mundshme në buxhet. 

4. Ploteson te dhena per  evidencën e realizimit të shpenzimeve të buxhetit sipas programit të miratuar, 

ne bashkepunim me derejtorin e drejtorise. 

5. Ndjek dhe organizon punen e perditshme  për funksionimin e kontabilitetit, me qëllim ruajtjen dhe 

administrimin e vlerave materiale dhe monetare, ne perputhje me legjislacionin perkates.  

6. Perpilon dokumentacionin e nevojshem ne bashkepunim me  drejtorin e drejtorise per te gjitha 

veprimet qe kane te bejne me mbarevajtjen e sektorit te finances, buxhetit dhe prokuromeve, 

asiston drejtorin e drejtorise ne te gjitha detyrat funksionale te drejtorise per sektorin e finances, 

buxhetit dhe prokurimeve.   

7. Ndjek te gjitha detyrat e ngarkuara nga drejtori i drejtorise, ne lidhje me mbarevajtjen e sektorit qe 

ka ne pergjegjesi , si dhe kryen detyra te tjera, kur i delegohen nga eprori direkt ne lidhje me punen e 

drejtorise , ne mardhenje me drejtorite dhe sektoret e tjere ne bashki dhe njesite administrative. 

8. Raporton ne titullaret e institucionit ne emer te drejtorise kur i kerkohet dhe kryen detyra te tjera 

jashte detyrave te perditshme kur i ngarkohen nga kryetari i bashkise, me urdhrat dhe vendimet 

perkatese  

9. Ndjek dhe pergatit korespodencën me sektoret dhe drejtorite e tjera te institucionit ose institucionet 

e tjera për problemet që mbulon sektori ose drejtoria , per aq sa ka pergjegjesine ose ne rastet kur i 

delegohet nga eprori direk. 

10. Ju kërkon vartësve zbatimin e disiplinës në punë dhe realizimin e detyrave funksionale të tyre. 

11. Pergjigjet per dokumentat qe punon dhe administron  per sistemimin e tyre,per rregullsine dhe 

arkivimin sipas ligjit.  

3.2.2Kontabilist +Nepunes  finance 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 

1. Mban kontabilitetin për lëvizjet e vlerave materiale dhe monetare. 

2. Në fillim të muajit pasardhës bën rakordimin kontabel me ate fizik të  magazinës. 

3. Kontrollon çdo ditë lëvizjet e arkës pret mandat arketimet dhe pagesat dhe ushtron kontroll për 

administrimin e mjetëve monetare në arke si dhe letrave me vlerë. 

4. Pret urdhrat e dorëzimit për lëvizjen e materialeve në magazinë. 

5. Eshte kryatar i komisionit te blerjeve ne vlera te vogla. 

6. Përpilon fletet e udhëtimit për mjetin e Bashkisë 

3.2.3 Nëpunës Finance 
Detyrat dhe përgjegjësitë : 
 
1. Bën regjistrimin kronologjik të hyrjeve e daljeve të magazinës dhe kontabilizimin e tyre.  
2. Bën veprimet për inventarin e imët dhe atë ekonomik.  
3. Bën rakordim me Policinë Bashiake për gjobat e prera dhe arkëtimin e tyre.  
4. Bën prerjen e mandat-pagesave dhe mandat-arkëtimeve.  
5. Bën dërgimin e dokumentacionit përkatës ne Thesar e Bankë.  
6. Bën veprimet lidhur me arkëtimet që kryhen në arkën e Bashkisë si dhe derdhjen e tyre në bankë, 

kryhen dhe veprimet lidhur me pagesat.  
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7. Bën tërheqjen e pullave të gjendjes civile nga Dega tatim-taksave dhe shpërndarjen e tyre 
punonjësve të gjendjes civile.  

8. Tërheq nga Banka fondin e invalidëve të punës dhe bën shpërndarjen e tij sipas borderove  
9. Bën regjistrimin kronologjik të veprimeve ditore të arkës si dhe regjistrimin e pagave të punonjësve 

në librat personal . 

3.2.4Inspektore  Pagash 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 

1. Të përgatisë listëpagesat e pagave dhe sigurimeve shoqërore të punonjësve, mbështetur në bazen 

ligjore përkatëse dhe vendimin e Këshillit Bashkiak për strukturën, uUrdherva te Kryetarit te Bashkise 

per strukturen nivelin e pagave dhe listëprezencën e paraqitur nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore;  

2. Mban librin e pagave të punonjësve;  

3. Përpilon në fund të muajit listën e punonjësve për kontributin e sigurimeve shoqërore dhe bën 

rakordimin mujor për shumën e derdhur në Degën e Sigurimeve Shoqërore; 

4. Ndjek në vazhdimësi përdorimin e fondit për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore për 

punonjësit e bashkisë dhe institucioneve vartëse të bashkisë. Me porosi të drejtorit të Financës dhe 

Buxhetit bën ndryshimet e nevojshme të diktuara nga faktorë të ndryshëm që i bëjnë të 

domosdoshme këto veprime;  

5. Kujdeset për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e listëpagesave dhe librave të pagave të punonjësve të 

administratës dhe institucioneve vartëse; 

6. Bashkëpunon me Zyrat e Ndihmës Ekonomike dhe mbështetur në vendimin e keshillit të bashkisë, 

organizon punën për shpërndarjen e ndihmës ekonomike dhe pagesën e paaftësisë; 

7. Administron dokumentacionin përkatës dhe bashkëpunon me Filialin e Postës për kryerjen e 

pagesave në kohë dhe konform dispozitave ligjore, si dhe propozon masa për përmirësimin e punës 

në këtë sektor; 

8. Përgatit vërtetime të ndryshme për punonjësit e bashkisë, me kërkesë të tyre, për pagat që ata 

marrin; 

9. Mban librat për shpërblimin mujor të këshilltarëve dhe kryetarëve të fshatrave dhe përgatit 

listpagesën në fund të çdo muaji dhe deklaron tatimin në burim. 

10. Raporton tek eprori direkt për zbatimin e detyrave 

11. Përgjigjet për dokumentat që punon dhe administron, për sistemimin e tyre, për rregullsinë dhe 

arkivimin sipas ligjit.  

3.2.5Nëpunës Inventari 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

1. Mban inventarin ekonomik (Mjetet kryesore,) te gjithe institucionit.  
2. Bën inventarin e magazines çdo 4 muaj dhe per te gjithe magazinen nje here ne vit.  
3. Bën evidentimin dhe kontrollin e materialeve te demtuara,te amortizuara ne institucion dhe 

perpilon proces verbalet të cilat i paraqiten Keshillit Bashkiak. 
4. Bën në fund të vitit inventaret e të gjithë institucioneve duke nxjerrë gjendjen kontabël dhe gjendjen 

fizike të inventarit ekonomik dhe të imet.  
5. Eshte kryetar i komisionit te inventarizimeve te institucionit 
6. Angazhohet ne kontrolle të ndryshme të ngarkuara nga eprori. 
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3.2.6 Nëpunës për prokurimet+ finance 
Detyrat dhe përgjegjësitë : 
 

1. Permbush pjeserisht detyra ne fushen e finances dhe kontabilitetit te bashkise sipas percaktimit te 

bere mga pergjegjesi i sektorit te finances me miratimin drejtorit te drejtorise. 

2. Përmbush të gjitha detyrat që i ngarkohen , në zbatim të legjislacioni në fuqi per prokurimet publike.  

3. Harton dokumentacionin e tenderit së bashku me komisionin përkatës, për zbatimin e procedurave 

të prokurimit sipas kërkesave të parashikuara në ligj.  

4. Mban dhe kontrollon në çdo kohë projektet dhe preventivat që kanë të bëjnë me prokurime të 

infrastrukturës, ndertimeve, sherbimeve dhe blerjeve.  

5. Mban të azhornuar listë shoqërish të specializuara në projekte të infrastrukturës për procedura të 

ndryshme prokurimi, në mbështetje të legjislacionit përkatës.  

6. Mban të azhornuar listë teknikësh, supervizorësh, dhe studiosh projektimi të specializuar në 

infrastrukturë.  

7. Mban të azhornuar listën e çmimeve mbi zëra të preventivave duke bashkëpunuar me organe të 

specializuara për projektet e infrastrukturës.  

8. 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 Enti 

Prokurues.  

9. Mban përgjegjësi për respektimin e afateve kohore të procedurave të prokurimit, njoftimin në 

buletin, specifikimet teknike, sigurimin e materialeve për plotësimin e dokumentave të tenderit, 

pergatitjen e dokumentave të tenderit në bazë të formularëve përkatës të parashikuar në ligj  

10. Mban proçesverbalet e mbledhjeve të komisionit duke pasqyruar me transparencë çdo vendim të 

marrë në mbledhjet përkatëse.  

11. Mban përgjegjësi për firmosjen e proçesverbaleve nga të gjithë anëtarët e komisonit të vlerësimit të 

ofertave si dhe Njësisë së Prokurimit  

12. Plotëson dosjet përkatëse të proçedurave të prokurimit duke organizuar në të gjithë 

dokumentacionin e tenderit (urdhër prokurimi, njoftime, vendime të komisionit etj)  

13. Me lidhjen e kontratës, bën dorëzimet e dosjeve me procesverbal pranë drejtorive përkatëse.  

14. Bën inventarin e dosjes së proçedurave të prokurimit dhe kujdeset për dorëzimin e tyre në arkivin e 

Bashkisë Kolonje,brenda afatit të parashikuar në ligj.  

3.2.7 Jurist për prokurimet 
Detyrat dhe përgjegjësitë:  
 

1. Organizon punën në hartimin e dokumentave të tenderit duke kontrolluar ligjshmërinë e kërkesave 

të caktuara në to, dhe kur vë re shkelje të proçedurave ka të drejtën e pezullimit të tyre në 

përputhje me legjislacionin në fuqi.  

2. Merr pjesë ne zhvillimin e proçedurave të prokurimit duke kontrolluar ligjshmërinë e vendimeve të 

komisionit duke propozuar marrjen e masave në mbështetje të ligjit.  
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3. Mban përgjegjësi për përzgjedhjen e proçedurës, vendosjen e afateve dhe respektimin e tyre duke 

ju referuar në çdo hap legjislacionit në fuqi.  

4. 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.  

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

6. Harton kontrata sipas klasifikimit të tyre në bazë të proçedurës duke mbrojtur në çdo kohë interesat 

e institucionit që përfaqëson.  

7. 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.  

8. Mban kontakte me institucionet përkatëse në mënyrë qe te realizoje zbatimin e detyrave të 

parashikuara në ligj, në kohë dhe me efikasitet (Ministri, APP, Prefekturë etj..).  

9. Relaton pranë drejtorit te drejtiorise dhe Kryatarit te Bashkise per ecurinë e proçedurave, problemet 

e hasura gjatë zhvillimit të tyre, bën propozime konkrete për zgjidhjen e tyre duke respektuar 

legjislacionin në fuqi.  

10. Kryen detyra te tjera te ngarkuara nga eproret dhe kryatari i Bashkise, ne bashkepunim me sektore 

te tjere,detyra qe kane te bejne me zbatimin e akteve ligjore, respektimin e ligjshmerise dhe 

vendimeve te Keshillit te bashkise ne te gjithe veprimtarine e bashkise Kolonje.. 

3.2.8Nëpunës Arke 
Detyrat dhe përgjegjësitë : 
 

1. Arketon paratë nga taksat, tarifat, liçensimet e ndryshme, merkatoja/tregu i lirë. 
2. Lëshon kopje të mandat arkëtimeve për çdo subjekte taksapagues në momentin e pagesës. 
3. Rregjistron mandat-arktimet në rregjistrin e arkës dhe në kompjuter. 
4. Dorëzon paratë në arkën qëndrore të bashkisë ose në bankë dhe respekton limitet e mbajtje s së 

parave gjendje në arkë. 
5. Përgatit listën e subjeketeve që kanë paguar detyrimet dhe e dërgon tek sektori i taksave dhe zyra 

e llogarisë. 
6. Merr listën e ngrirë të subjekteve taksapaguese dhe listat e ngrira shtesë nga sektori i taksave. 
7. Përgatit raportet ditore, periodike të pagesave jo më pak se një herë në muaj dhe sipas 

kërkesësave specifike që bën shefi i sektorit të taksave. 
8. Nepunesi i Arkes ne njesine administrative Leskovik, perveç sa permenden me siper , ben dhe 

arketimin e detyrimeve te qytetareve per ujin e pijshem, sipas proçedurave te vendosura me 
kontrate,  midis SH.A Ujesjelles Kanalizime Kolonje dhe  Bashkise Kolonje. 

3.2.9 Magazinieri 
Detyrat dhe përgjegjësisë: 
 

1. Të përgjigjet  për bazën materiale që ka në ngarkim. 

2. Te plotesoje dokumentat per levizjen e vlerave materiale paster pa gabime ,te qarta dhe te 

plotesohen ashtu sic  e kerkon formati.  

3. Të azhornoje çdo ditë veprimet e hyrje-daljeve sipas urdhrave, kontratave dhe planeve të miratuar të 

shpërndarjes t`ju bashkengjit dokukumentave te magazines dokumentat justifikues per hyrjet dhe 

daljet e materialeve. 
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4. Çdo ditë dorëzon dokumentat e magazines  tek specialisti i aktiveve për regjistrimin e tyre dhe  më 

pas tek kontabilisti për kontabilizimin e tyre. 

5. Në fillim të çdo muaji rakordon me inspektorin e aktiveve për gjendjen fizike të magazinës e  duke 

shkëmbyer firmën në libra.  

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

7. Përgjigjet për mbajtjen e rregullt të materialeve në magazinë për të mos u dëmtuar. 

8. Magazinieri mban përgjegjesi ligjore për humbjet dëmtimet dhe shpërdorimet përgjigjet 
materialisht për diferencat që mund të rezultojnë në magazinë gjatë kontrolleve të kryera. 

3.3. SEKTORI I TE ARDHURAVE 

3.3.1 Përgjejgësi i Sektorit të të Ardhurave 
Detyrat dhe përgjegjësitë :  
 

1. Formulon projekt politikat për taksa e tarifat vendore, per funksionimin e sektorit, organizon dhe 

manexhon punen e perditshme dhe personelin e sektorit. 

2. Përgatit planin vjetor të punës sektorit. 

3. I propozon Drejtorit te drejtorise dhe Kryetarit të Bashkisë miratimin apo ndryshime te   

strukturës së Sektorit 

4. Mbron projekt-vendimet në Këshillin e Bashkisë. 

5. Zbaton vendimet e Këshillit te Bashkisë për taksat dhe tarifat. 

6. Përgatit analizat e punës së Sektorit. 

7. Inspekton zyrat objektet dhe subjektet taksapaguese. 

8. Monitoron progresin e mbledhjes së taksave. 

9. Përgatit projekt buxhetin dhe bilancin e Sektorit. 

10. Firmos faturat (akt detyrimet) individuale. 

11. Trajton ankesat e adresuara ndaj Sektorit. 

12. Përgatit raportet periodike progressive dhe ja paraqet per miratim drejtorit ekonomik per  

miratim. 

13. Këshillon Kryetarin dhe Këshillin e Bashkisë për çështjë që lidhen me Sektorin. 

14. Është përgjegjës për llogaritjen e kapacitetit taksa e tarifave brënda juridiksionit të Bashkisë. 

15. Përgatit listat e bllokimeve dhe sekuestrimet e ia paraqet Kryetarit të Bashkisë për miratim. 

16. Bashkë firmos me Kryetarin e Bashkisë, urdhër bllokimet e sekuestrimet. 

17. Organizon punët për zbatimin e urdhër bllokimeve e sekuestrimeve. 

18. Koordinon punën me agjentët tatimor dhe përgatit e projekt marrëveshjeve përkatëse. 

19. Koordinon punën e sektorit të taksave me sektorët e tjerë të Bashkisë në lidhje me mbledhjen e 

taksave, marrjen e dhënien e informacioneve. 

20. Kordinon punën me zyrat dhe agjensitë e instutucioneve jashtë Bashkisë për çështjen e taksave 

dhe tarifave sipas përcaktimeve tëbëra në aktet ligjore e nënligjore.  

21. Organizon punën për marrjen e të dhënave dhe shkëmbimin e informacionit me Zyrën e  

Rregjistrimi të Pasurive të Patundëshme, me Drejtorinë Rajonale te e Tatim-Taksave, me 

Drejtorinë e Regjistrimit të Automjeteve, me Qendren  Kombetare te Biznesit etj. 

22. Mban regjistrin e bizneseve, subjekteve private ne forme elektronike dhe manuale dhe organizon 
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punen per vjeljen e te arrdhurave perkatese.   

23. Pranon kërkesat për liçensim, 
24. Shqyrton çdo kërkesë që ka të bëjë me liçensimet në bazë të proçedurave të përcaktuara në 

aktet ligjore dhe vendimet e Këshillit të Bashkisë. 
25. Përgatit liçensat mbi bazën e dokumentacionit përkatës të përcaktuar më pare. 
26. Dërgon licençat për t’u firmosur nga  Kryetarii Bashkise. 
27. Dorëzon liçensat përfituesve. 
28. Regjistron përfituesit e liçencave sipas llojeve ne në rregjistrin përkatës.   
29. Përgatit sistemin e dosjeve të përfituesve dhe mirëmban të dhënat dhe dosjen. 
30. Trajton ankesat që kanë të bëjnë me procedurat e liensimit, kur i adresohen nga drejtori 

ekonomik ose drejtperdrejt. 
31.  Përgatit raportet për të gjitha problemet e  liçensimeve jo më pak se një herë në muaj. 

3.3.2 Specialist per regjistrimin e faturimin e taksa tatimeve. 
Detyrat dhe përgjegjësitë : 
 

1. Mbledh dhe krijon bazën e të dhënave për objektet dhe subjektet e taksueshme. 

2. Ruan dhe arkivon sipas proçedurave përkatëse të miratuar në rregulloren e sektorit të dhënat 

që kjo zyrë merr nga zyrat që  kanë detyrimin ligjor për dhënjen e informacionit në lidhje me  

subjektet dhe objektet e taksueshme.  

3. Bën ndryshime në bazën e të dhënave vetëm në bazë të akteve të inspektimit të mbajtur nga 

inspektorët, dokumentacionit që merret nga Zyra e Rregjistrimit të Pasurisë Patundëshme të 

dhënat që merren nga Drejtoria Rajonale e  Tatim-Taksave, si dhe çdo e dhënë tjetër e 

përcaktuar me akte ligjore dhe nënligjore. 

4. Regjistron të gjithë objektet dhe subjektet e taksueshme, gjjithë informacionin e grumbulluar 

e rregjistron në rregjistra përkatës, në rastin konkret krijon në kompjuter rregjistrat 

elektronikë. 

5. Rregjistron dhe ruan ndryshimet e siguruara nga proçesi kontrollit apo inspektimeve. Të gjitha 

korigjimet e mundëshme që vijnë nga aktet e kontrollit apo inspektimet e kryera nga personat  

përgjegjës për këtë qëllim, i rregjistron dhe i hedh në rregjistrat përkatës. 

6. Dorëzon tek zyra e faturimeve listat e ngrira me regjistrimet periodike. Ketë e realizon në 

mënyrë përiodike sipas rregullores. 

7. Mirëmban bazën e të dhënave. Baza e të dhënave mund të jetë krijuar në rregjistra të 

zakonshëm apo elektronikë. Është përgjegjës për ruajtjen, mirmbajtjen dhe arkivimin e bazës 

së të dhënave. 

8. Trajton ankesat ndaj rregjistrimeve. Përpunon të gjitha ankesat që vijnë në lidhje me 

pasaktësitë në proçesin e rregjistrimit në rregjistër ka për detyrë të investigojë dhe të 

përgatisë raportet përkatëse për shefin e sektorit. 

9. Përgatit raportet periodike për të gjithë çështjet që kanë të bëjnë me rregjistrimin dhe 

mirmbajtjen e të dhënave. Përgatit raporte për numrin e rregjistrimeve të reja të bëra gjatë 

një muaj apo një periudhe kohore të caktuar në rregulloren e sektorit.  

10. Ruan të gjitha përmirësimet si dhe aktet normative që urdhërojnë përmirsimin e bazës së të 

dhënave. 

11. Llogarit detyrimin për t’u paguar nga secili taksapagues. Zyra e faturimeve pasi merr listën e 
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subjekteve të rregjistruara, sipas rastit në lista të zakonshme apo elektronike, nga zyra e 

rregjistrimeve, llogarit detyrimet për çdo taksapagues. 

12. Përgatit listat e ngrira periodike të faturimeve. Me përfundimin e proçesit të llogaritjes  dhe 

plotësimit të aktdetyrimeve, përgatit listat e ngrira për të gjitha subjektet dhe për llojet  e 

ndryshme  të taksave  e tarifave para fillimit të shpërndarjes së akt-detyrimeve. 

13. Përgatit akt-detyrimet individuale për çdo subjekt taksapagues. Me perfundimin e procesit te 

percaktimit te detyrimeve per secilin subjekt ploteson njekohesisht akt detyrimet perkatese 

dhe organizon punën për shpërndarjen e tyre. Kjo zyre organizon punen deri ne dorezimin e 

akt detyrimeve personave pergjegjes qe do meren me shperndarjen e tyre. 

14. Vendos numrat e protokollit për të gjitha akt-detyrimet e plotësuara dhe të nisura për seicilin 

taksa-pagues. 

15. Dërgon listën e ngrirë të akt-detyrimeve tek arka, pasi më parë të jetë firmosur Kryetari i 

Bashkisë dhe Shefi i Sektorit. 

16. Eshtë përgjegjës për pasaktësitë në lidhje me plotësimin e akt-detyrimeve. 

17. Përgatit raportet në lidhje me numrin e akt detyrimeve të dërguara, si dhe atyre të kthyera 

për efekt të pasaktësisë së adresave, ndryshimit të adresave e pronësive 

18. Trajton të gjitha ankesat që kanë të bëjnë me pasaktësitë në plotësimin e akt-detyrimeve. dhe 

bën investigimet përkatëse rast pas rasti. 

3.3.3 Specialist per mbledhjen  e borxhet dhe inspektim sekuestrimet 
Detyrat dhe përgjegjësitë : 

 

1. Merr listën e debitoreve nga arka dhe llogaria. 

2. Evidenton në një regjister të posaçëm subjektet debitore si dhe borxhin e akumuluar simbas 

viteve. 

3. Llogarit dhe përgatit gjobat dhe masën e interesit të mospagesës. 

4. Përgatit kujtesorët për taksapaguesit e prapambetur. Organizon punën për shpërndarjen e 

kujtesorëve. Kjo zyrë organizon punën deri në dorëzimin e kujtesorëve personave përgjegjës që 

do merren me shpërndarjen e tyre. 

5. Ndjek në mënyrë ditore mbledhjen e borxhit dhe përgatit raporte specifike për Shefin e Sektorit. 

6. Përgatit urdhër bllokimet e llogarive bankare të subjekteve të cilat e kanë marrë njoftimin për 

debinë që kanë pranë Bashkisë dhe nuk e kanë kryer pagesën brenda afateve të caktuara në 

Kujtesor sipas informacioneve të marra nga zyra e arkës dhe inspektimit në terren. 

7. Këto urdhera ja çon për firmë Shefit të sektorit dhe Kryetarit të Bashkisë e më pas ndjek punen 

për ti çuar në institucionet (bankat) përkatëse.  

8. Përgatit raportet periodike të gjithë aktivitetit të zyrës, sipas modeleve të përcaktuara në 

rregulloren e sektori si dhe përpilon raporte specifike sipas kërkesave të Shefit të Sektorit. 

9. Inspekton objektet dhe subjektet për saktësinë e vlerësimit tatimor sipas programeve të 
përcaktuara më parë nga shefi i sektorit. 

10. Kryen inspektime për: 
a) regjistrimet e subjekteve 
b) tregun e lirë apo merkaton 
c) liçensimin e subjekteve dhe lejet që lëshohen nga Bashkia. 
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d) parametrat e pronave 
e) llojin e aktiviteteve të subjekteve. 

11. Inspekton objektet dhe subjektet taksapaguese për pagimin e taksave 

12. Inspekton rregjistrimin e subjekteve të biznesit të vogël për liçensimet e kryera nga Drejtoria 
rajonale e  Tatim- Taksave.. 

13. Përgatit aktinispektimet dhe një kopje ja dërgon zyrës së rregjistrimit të sektorit të taksave. 
14. Për çdo inspektim të bërë mban aktin përkatës. 
15. Me listat e borxhit  dhe listat e debitoreve. mer masa per te organizuar   punen per ndjekejen e 

tyre. 
16. Ndjek debitorët për taksat e pa paguara në afat dhe fillon praktikën për vënien në arkëtim të 

tyre. 
17. Përgatit dokumentat e sekuestrimit per subjektet që sipas ligjit u janë bërë njoftimet perkatese 

dhe vazhdojne te jene mos pagues, dhe i con për firme tek Shefi i Sektorit dhe Kryetari i 
Bashkise. 

18. Në bashkpunim me Policinë Bashkiake ekzekuton aktet e sekuestrimit dhe konfiskimit 
19. Vlerat materiale të sekuestruara i dërgon për magazinim dhe ndjek gjithë proçedurën deri në 

dokumentimin e plotë nga magazina e Bashkisë. 
20. Drejton shitjen e mallrave të sekuestruara se bashku me nje komision te ngritur nga Kryetari I 

Bashkise. 
21. Trajton të gjitha ankesat që kanë të bëjnë me inspektimet, verifikimet e përmasave të pronave 

destinacionit të përdorimit të pronave kur ato i adresohen nga Shefi i Sektorit. 
22. Përgatit të gjitha raportet që kanë të bëjnë me zyrën e inspektim sekuestrimit të paktën një herë 

në muaj dhe sipas kërkesave specifike të Shefit të Sektorit. 
23. Të bëjë realizimin e programeve të posaçme të verifikimit dhe inspektimit, në drejtim të 

evidentimit të subjekteve taksapaguese, saktësimit të parametrave për pronat dhe probleme të 
tjera që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e bazës së të dhënave me qëllim evidentimit e plotë të 
kapaciteteve fiskale, kur i ngarohet si detyrë nga Kryetari i Bashkisë apo shefi i sektorit të 
taksave 

4. SEKTORI I SHËRBIMEVE PUBLIKE 
 MISIONI  

Sektori i Shërbimeve Publike si strukturë më vete tekniko organizative, ne perberje te administrates se 

bashkise, eshte organizuar me nje pergjegjes sektori dhe dy specialist ,ne perpberje te tyre eshte edhe 

specialist pergjegjes per emergjencat civile. Ky sektor eshte konceptuar si pjesa  e hartimit te politikave 

dhe udheheqjes nga pikpamja e planifikimit te nevojavedhe si staf qe ben adminstrimin, manexhimin e te 

gjithe struktures te krijuar nepermjet agjencise te sherbimeve, strukture qe  ka  për detyrë të sigurojë në 

vazhdimësi dhe të përmirësojë më tej shërbimet ndaj komunitetit te bashkise dhe qytetareve jo rezident 

qe vizitojnebashkine tone duke u perqendruar ne: 

 Përmirësimin e sherbimit të pastrimit e largimit te mbetjeve publike, pastrimin e ambienteve dhe të 

sigurimit të një higjene kolektive në njësitë administarative e më tej.  

 Të garantojë mirëmbajtjen e shkollave, kopshteve dhe të çerdheve në tërë teritorin e Bashkisë, si 
edhe të marrë masat për shpenzime sa më të efektshme edhe të investimeve të reja. 

 Te garantojme mirmbajtjen e rrugeve, trotuareve, te ndertesave te institucioneve publike kulturore 
dhe arsimore, mirmbajtjen e shesheve dhe ambjenteve te gjelberuara publike, mirmbajtje te 
fshatrave dhe pastrimin e sistemimine vend depozitimeve te mbetjeve urbane. 
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 Të marrë masat për mirëmbajtjen e varrezave publike ne te gjithe teritorin e bashkise  dhe shërbimin 
ndaj qytetareve në këtë drjetim. 

 Të garantoje dhe mirëmbajë rrjetin e ndriçimit komunal.  

 Të rrite më tej kursimin në këtë drejtim duke përmirësuar treguesit e konsumit të energjisëe 
elektrike. 

 Të marre masat organizative dhe teknike për çdo fund viti në drejtim të dekorit të qytetit të Ersekes, 
Leskovikut dhe Njësive Administrative. 

 Të garantojë dhe mirëmbaje parkun e transportit me qëllim që çdo mjet të jetë në gadishmëri si 
mjetet  të pastrimit edhe ato që do të shërbejnë në sezonet e caktuara. 

 Të punojë në bashkepunim me Drejtoritë e tjera (Urbanistiken) të Bashkisë në drejtim të studimeve 
për të bërë sa më të efektshëm investimet e reja në sekorët që mbulon. 

4.1Pergjegjesii Sektorit 
Detyrat dhe përgjegjësitë : 

 

1. Ka për detyrë të organizojë punën, duke e mbështetur në programe pune vjetore, mujore dhe ditore. 
Këto programe pune të jene të mbështetura në Ligje; V.K.M; Udhezime të K.M; Urdhra  të Ministrive 
të linjës; Vendime dhe Urdhëra të Kryetarit të Bashkisë  dhe Keshillit Bashkiak. 

2. Ka për detyrë të marrë masat për rritjen e mëtejshme të nivelit arsimor dhe teknik të punonjësve të 
sektorit, nëpërmjet pjesëmarrjes në kurse kualifikimi etj. 

3. Ka për detyre te marre te gjitha masat teknike per te realizuar detyrat e sektorit ne drejtim te 
garantimit te sherbimeve ne sasi dhe cilesi. Gjithashtu te marre masat per funksionimin normal 
sektorit dhe agjencise te sherbimeve ne teresi. 

4. Ka për detyre te garantoje furnizimin material-teknik te sektorit, duke percaktuar nje buxhet vjetor te 
bazuar ne kerkesat tekniko-ekonomike, per te  garantuar vazhdimesine e punes te gjithe sektorit dhe 
Agjencise te Sherbimeve.  

5. Ka për detyrë të kryejë analizat tekniko-ekonomike të sektorit, në zbatim të programeve të punës 
dhe detyrave  të vëna për çdo periudhe analize. 

6. Ka për detyrë të marrë masat tenike dhe organizative për të bërë sa më efektive shpenzimet në 
sektorët e transportitetj 

7. Ka për detyre  siSektor dhe në bashkëpunim me sektorët e tjere (urbanistiken) të kryejë studime për 
permiresimin metejeshem të punës në sektorët që mbulon. 

8. Ka për detyrë së bashku me punonjësit e tjerë të sektorit, të hartojë çdo vit një buxhet që ti përgjigjet 
nevojave dhe kërkesave të komunitetit.    

4.2 Specialist i Planifikimit dhe manexhimit te mbetjeve. 
Detyrat dhe pergjegjesite 
 

1. Ka per detyre te njohe gjendjen e mbetjeve urbane ne teritorin e qyteteve kryesisht dhe te kujdest 
per hartimin e grafikeve per terheqjen e tyre  ne kohe, 

2. Te hartoje planin e shtrirjes te pikave te grumbullimit me kazane ne vende dhe distance te 
pershtatshme, me synimin qe volume e mbetjeve te mos krijojne problem ne ndotjen e ambjentit.  

3. Te planifikoje qe gjithe teritori i qytetve por edhe ne njesite administrative te mbulohet me sherbim 
me fuqi puntore, per fshirje, mbledhje dhe kontroll   te vend depozitimeve, sidomos ne teritoret 
urbane. 

4. Tehartoje nje plan te qarte pune periodik dhe vjetor, te zbatoje detyrat e ngarkuara nga sektori , te 
hartoje raporte dhe informacione per mbarevajtjen e puneve, problematiken dhe te propazoje masa 
per permiresimin e sherbimeve.   
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5. Te ndjeke bashke me specialistet  e tjere te sektorit, zhvillimet e reja ne fushen e trajtimit te 
mbetjeve urbane dhe te mare masat per pasqyrimin e tyre ne nivelin e sherbimit. 

4.3 Specialist per investime dhe mirmbajtje. 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 

1. Te zbatoje me perpikmeri detyrat e ngarkuara dhe te ndjeke realizimin e objektivave te sektorit. 

2. Te bashkepunoje me sektoret e tjere te bashkise per evidentimin e problemeve te infrastruktures   

komunale, te rjetit te ndriçimit rrugor, te objekteve arsimore e kulturore dhe te mare masat per 

rehabilitimin e tyre. 

3. Te mare masa per planifikimin e nevojave perngrohjen, sherbime te tjera dhe mirmbajtjen e  

institucionevepublike dhe atyre arsimore ne veçanti. 

4. Te hartoje plane pune periodike e vjetore per garantimin e te gjitha sherbimeve per qytetaret dhe te 

planifikoje drejt nevojat per mallra dhe materiale, per mjete transporti, per te garantuar sherbime 

efikase per qytetaret. 

5.  Te hartoje analiza , raporte, informacione periodike per pergjegjesin e  sektorit dhe eproret dhe te 

zbtoje me perpikmeri detyrat e ngarkuara. 

4.4 Nëpunës për Emergjencat Civile 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 

1. Përgatit, ndjek dhe zbaton aktet nenligjore për planifikimin dhe përballimin e emergjencave civile. 

2. Harton plane për plotësimin dhe freskimin e rezervave të emergjencave civile, në përputhje me 

Planin Kombëtar të Emergjencave Civile. 

3. Në çdo 6 muaj përgatit raport për gjendjen e përgjithshme të planifikimit dhe përballimit të 

emergjencave civile. 

4. Bën parandalimin, pakësimin dhe riaftësimin nga çdo dëmtim që prek popullatën, gjënë e gjallë, 

pronën, trashëgimine kulturore dhe mjedisin. 

5. Bën garantimin e përdorimit të të gjitha burimeve të mundshme të shtetit, me qëllim sigurimin 

publik, ruajtjen e vazhdueshme të ekonomisë kombëtare, lokalizimin e zonës së emergjencës dhe 

lehtësimin e pasojave. 

6. Bën parandalimin dhe mbrojtjen nga fatkeqësite natyrore  ose fatkeqësite e tjera. 

7. Merr masa për sensibilizimin e opinionit publik dhe për ndërgjegjësimin e tij rreth emergjencave 

civile. 

8. Mban pergjegjesi per administrimin e dikumentacionit te zyres dhe angazhohet ne detyra te tjera qe 

nuk prekin funksionin baze, me urdher te kryetarit te bashkise. 

4.5 Ekonomisti i Sektorit 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 

1. Ka për detyrë të zbatojë me përpikmeri detyrat dhe objektivat e Sektorit dhe urdhërat e eprorit të 
drejtpërdrejë 

2. Ka për detyrë të ndihmoje ne evidentimin e nevojave ne hartimin e preventivave, ndjekë preventivat 
e punës dhe analizën e situacioneve, në bazë të problemeve dhe punët që dalin çdo ditë. 

3. Ka për detyrë në bashkëpunim me magazinierin të nxjerrë kërkesat për bazë material dhe të ndjekë 
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konsumin e tyre të mbështetura në urdhëra pune, preventiva të miratruaraetj. 
4. Çdo muaj të analizojë situacionin e shpenzimeve dhe ti argumentojë ato. 
5. Çdo muaj të informojë Pergjegjesin e Sektorit për zbatimin e detyrave dhe problemeve që dalin, te 

hedhe te dhenat statistikore per  shpenzimet, bazën materiale, paisje pune, etj. 
6. Të kordinoje listprezencen e te gjithe personelit te sektorit te sherbimeve   dhe ta dorëzojë në ditën e 

fundit të muajit prane Sektorit të Burimeve Njerëzore, të firmosur nga Ekonomisti dhe pergjegjesi i 
sektorit . 

4.6 Pergjegjes per mirmbajtje e mjeteve mekanike dhe mjeteve te transportit 
Detyrat dhe pergjegjesite 
 

1. Eshte pergjegjes per mirembajtjen e mjeteve mekanike dhe mjeteve te transportin per te gjithe 
bashkine Kolonje. 

2. Eshte pergjegjes per gaishmerine ne pune te mjeteve te transportit. 
3. Mban inventarin e mjeteve dhe harton parashikimin per servis te plote ose per pjese nderimi, baze 

materiale e nevojshme per marjen e masave per riparimin e difekteve te perditshme.  
4. Pergjigjet per kontrollin dhe manexhimin e te gjitha objekteve qe jane ne dispozicion te mjeteve 

mekanike dhe te transportit. 
5. Angazhohet nepermjet sektorit te sherbimeve dhe drejtorise ekonomike ne komisione qe kane te 

bejne me vleresime te mjeteve mekanike dhe te transportit. 
6.  Eshte pergjegjes per punonjesit qe ka ne varesi dhe pergjigjet per mbarevajtjen e disciplines ne 

pune dhe permbushjen e detyrave dhe objektivave te sektorit 
7. Angazhohet ne kryerjen e  detyrave te tjera te ngarkuara sipas hierarkise, pa cenuar punen dhe 

objektivat e sektorit qe mbulon. 

4.7  Mbikëqyrëse e Pastrimit mirmbajtjes se parqeve dhe lulishteve dhe dekorit. 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 
1. Ka për detyrë në kuadrin e strukturës organizative të organizoje punen e perditshme, bazuar ne nje 

plan te qarte per sherbimin e pastrimit dhe mirmbajtjes te parqeve e lulishteve ne te gjithe teritorin e 
bashkise Kolonje. 

2. Te ndjeke sipas kalendarit te hartuar nga sektori i sherbimeve, tabelen e diteve  festive dhe ngjarjeve 
historike e kulturore dhe te kujdeset per vendosjen e dekorit perkates ne afat. 

3. Te ushtroje çdo ditë kontroll në drejtim te pastrimit dhe të mirëmbajtjes të shërbimeve të kryera në 
ekonomi dhe me sipërmarrje 

4. Përgjigjet për pjesëmarrjen e punëtorëve në punë ne te gjithe teritorin e bashkise dhe harton 
listëprezencat e punës  për efekt pagese dhe ja paraqet ekonomistit te sektorit. 

5. Në bashkëpunim me pergjegjesin e sektorit harton edhe preventivat e punimeve të ndryshëm si edhe 
analizon me ekonomistin e sektorit sitruacionet e punimeve edhe shërbimeve 

6. Mer pjesë në hartimin çdo ditë të detyrave të ngarkuara nga drejtuesi i sektorit dhe i ndjek  në 
mënyrë operative. 

7. Merr pjesë në hartimin të planeve buxhetore të çdo viti, për bazë materiale, garantim me fuqi 
punëtore  etj. 

8. Në bashkëpunim me ekonomistin e sektorit merr pjesë në anlizat e ndryshme statistikore, analizat e 
periudhave raportuese. 

9. Ka në vartësi të drejtpërdrejtë punëtorët e pastrimit dhe mirëmbajtjes se parqeve, lulishteve dhe 
dekorit,ne te gjitha njesite administrative. 
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   4.8 Pergjegjes per i mirmbajtje. 
Detyrat dhe përgjegjësitë 
 

1. Eshte pergjegjes per organizimin ditor te puneve per puntoret e mirmbajtjes, ku bejne pjese puntore 
dhe teknike te ulet ne fushen e ndertimit, marangoz dhe hidraulike, 

2. Bashke me ekonomistin e sektorit marin pjese ne hartimin e planeve per mirmbajtje e riparime te 
ndryshme , harton planin per baze materiale dhe mjete pune. 

3. Eshte pergjegjes per plotesimin ditor te te gjithe problemeve hidraulike dhe te mirmbajtjes ne te 
gjitha institucionet arsimore, kulturore dhe publike ne te gjithe teritorin e bashkise Kolonje dhe mer 
masa per riparimin ne kohe. 

4. Eshte pergjegjes per mbarevajtjen e disiplinen ne pune per punonjesit qe ka ne varesi. 
5. Ngarkohet me detyra te tjera ne sektorin e sherbimeve, pa cenuar detyrat direkte. 

4.9  Elektricistet 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 

1. Kanë për detyrë dhe përgjigjen për gadishmërinë e rrjetit elektrik dhe mirëmbajtjen e tij. 
2. Të raportojnë çdo ditë në orën 8-9 00 për tërë problematikën që mund të ketë rrjeti, si dhe 

gadishmërinëe tij. 
3. Të marrin pjesë bashkë me faturuesit e energjise  ne raportimin e konsumit. 
4. Në bashkëpunim me ekonomistin të hartojnë preventivat e punimeve të ndryshnme për garantimin e 

punës në rrjet dhe nxjerjjen e evidencave periodike, 
5. Pergjegjesi i grupit te elektriçisteve perveç manexhimit te perditshem te kolegeve mer pjese ne 

hartimin e planeve per sektorin dhe eshte pergjegjes direkt per disiplinen ne pune  

4.10   Punëtorët e Pastrimit dhe Mirmbajtjes. 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 

1. Kenë për detyrë që të zbatojnë detyrat e vena sipas vendeve të punës, për mirëmbajtjen e rrjetit,  
automjeteveetj. 

2. Punëtoret e pastrimit të jenë në gadishmeri për mirëbmajtjen e ambinteve të ngarkuara dhe 
përgjigjen për çdo problem. 

3. Hidrauliket pergjigjen per mirmbajtjen e rjetit ne te gjitha institucionet e bashkise, institucione 
kulturore dhe arsimore dhe administrative, pergjigjen per rjetin e ujesjellsave te fshatrave ne te 
gjitha njesite administrative, per rjetin e lulishteve dhe parqeve, si dhe kryejne detyra te tjera sipas 
rastit. 

4. Shoferi i Sektorit kanë për detyrë të zbatojë urdhërat e levizjes me autorizim, të hartojë dhe dorëzojë 
çdo muaj flete udhëtimet e firmosura për të justifikuar konsumin e karburantit. 

5. Pergjigjen për gadishmërinë, mirëmbajtjen e automjetiteve si edhe merrin pjesë në servisin e tij duke 
dorëzuar gjithmonë pranë magazinës pjesët e vjetra. 

4.11.  Rojet  Civile 
Detyrat dhe pergjegjesite 
 

Kane varesi direkte nga Policia Bashkiake dhe sektori i burimeve njerezore dhe N/Kryetaret e bashkise 

Bashkise dhe kane keto detyra:  

1. Jane pergjegjes per ruajtjen e anes strukturore dhe bazes materiale ne keto objektet ku jane 

ngarkuar. 
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2. Duhet te bejne marjen e detyres nga roja qe zevendesojne me proçesverbalin perkates dhe ta 

dorezojne po me proçesverbal. 

5. SEKTORI I MIRQENIES SOCIAL 
 

 MISIONI  

Rritja e nivelit të mbulimit të nevojave ekonomike dhe sociale të familjeve nëpërmjet bllok skemës së 

ndihmës ekonomike, paaftësisë (fondi sigurohet nga shteti). Rritja e nivelit të shërbimit institucional 

(njohja dhe mbrojtja nëpërmjet legjislacionit). Krijimin e mundësive për të ofruar shërbime te tjera 

komunitare (Realizimi i projektit për ngritjen e një Qendre ditore multidisiplinare?). 

5.1. Përgjegjës i Sektorit dhe Kordinator me Njesite Administrative 
Detyrat dhe përgjegjësitë : 
 

1. Të organizojë dhe administrojë punën në sektor  

2. Të informojë mbi situatën social-ekonomike për target grupet në nevojë  

3. Të bashkërendojë punën me OJF-te.  

4. Merr masa organizative për plotesimin e detyrave të punonjësve në veçanti dhe si sektor brenda 

planifikimit te detyrave  

5. Organizon sistemimin e informacionit dhe të statistikave për veprimtarinë e sektorit.  

6. Përgatit projekt-vendimin e dërgimit në institucionet rezidenciale të shërbimit social personave të 

cilët paraqesin kërkesën pranë këtij seksioni.  

7. Kordinon punen me punonjesit sociale te njesive administrative dhe bashke me specialistet e sektorit 

drejton punen per zgjidhjen e problematikave te veçanrta qe nuk mund te zgjidhen nga njesite 

administrative. 

8. Eshte pergjegjes per prezencen ne pune dhe sjelljen administrative te punonjesve te sektorit 

9. Evidenton problemet që dalin nga veprimtaria e përditëshme dhe i propozon eprorit rrugëzgjidhje të 

teknike dhe ligjore. 

5.2.Specialiste e ndihmes ekonimike  
Detyrat dhe përgjegjësitë : 

1. Të studiojë dhe përpunojë të dhënat për situatën social ekonomike të qytetit nëpërmjet 

bashkëpunimit me administratorët.  

2. Të përgatisë evidencat dhe të dhënat statistikore për Ministrine e Punes, Çështjeve Sociale dhe 

Shanseve te Barabarta dhe Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Social.  

3. Mbledh dokumentacionin e kërkuar për personat që kërkojne të sistemohen në institucione 

rezidenciale të Përkujdesit Shoqëror.  

4. Merr pjesë ne aktet e kontrollit të formuluar në programet e punës.  

5. Të mbrojë personat në nevojë brenda hapesirave që lejon ligji.  

6. Denoncon pranë gjykatës rastet e keqtrajtimit të personave me aftësi të kufizuar dhe ne beshtiresi 

sociale dhe ekonomike.   
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7. Bashkëpunon për hartimin e planeve lokale e rajonale në mbështetje të personave në nevojë. 

8. Kryen detyra te tjera te perkohshme,  kur i ngarkohen nga eproret sipas urdhrave dhe udhezimeve 

perkatese. 

9. Jep përgjigje ligjore dhe teknike për problemet sociale që paraqiten brenda sektorit. 

5.3 Specialiste per te drejtat e femijeve dhe barazine gjinore. 
Detyrat dhe përgjegjësitë : 
 

1. Eshte pergjegjese per ndjekjen dhe evidentimin e problematikes qe ka te beje me te drejtat e 

femijeve ne pergjithesi dhe femijeve me problem social e ekonomike ne veçanti. 

2. Të studiojë dhe përpunojë të dhënat për situatën social ekonomike te femijeve dhe problemeve 

gjinore per te gjithe teritorin e bashkise Kolonje  

3. Te kordinoje punen me te gjitha institucionet pergjegjese, me organizatat perkatese per te drejtat e 

femijeve dhe barazine gjinore per zgjidhjen e problemeve ne teritorin e bashkise Kolonje. 

4. Te kordinoje punen me te gjithe punonjesit sociale te njesive administrative per trajtimin e rasteve 

qe paraqiten  

5. Eshte pergjegjese per hartimin e raporteve sociale ekonomike si per te miturit ashtu edhe per 

problemet gjinore dhe veçanerisht per rastet e dhunes ndaj femijeve dhe dhunes ne familje.  

6. Eshte kordinatore per te gjitha projektet  dhe programet qe kane te bejne me trajrimin e femijeve me 

probleme,per dukurine e  dhunes ne familje si dhe problematikat per barazine gjinore. 

7. Bashkepunon per hartimin e programeve social ekonomike ne permbushje te detyrave dhe 

pergjegjesive te sektorit te mirqenies sociale. 

6. DREJTORIA E PLANIFIKIMIT URBAN, MBROJTJES TE MJEDIST ZHVILLIMIT  DHE KONTROLLIT TE 
TERITORIT. 
 MISIONI  

 

Zhvillimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i procedurave për të ofruar cilësi të lartë dhe përgjigje të 
shpejtë ndaj kërkesave për shërbime dhe informacione brenda terriorit administrativ të Bashkisë 
Kolonje. Hartimi i politikave per planifilimin dhe zhvillimin urban, zhvillimin e teritorit dhe mbrojtjen e 
mjedisit, bazuar ne planet vendore te zhvillimit per çdo sektor, marjen e masave te duhura per strehimin 
dhe mirëmbajtjen e banesave, ofrimi i një shërbimi sa më cilësor për shtresën më në nevojë të 
komunitetit të Bashkisë Kolonje, me qëllim lehtësimin e strehimit të tyre. 
 

Detyrat e Drejtorisë 

Mbron planin Rregullues në Keshillin Teknik, ne KRRT si dhe në K.R.T.SH . 

1. Identifikimin e zhvillimeve, tensioneve urbane, problematikave të krijuara nga dinamika e zhvillimit të 

qyteteve Eerseke dhe Leskovik,si dhe te gjithe qendrave te banuara, (fshatrave) në vitet e fundit dhe 

udheheq punen per programimin e  zgjidhjeve urbanistike. 

2. Përgatitjen e një strategjie e plani për zhvillimin urbanistik të qyteteve dhe per gjithe teritorin e 

bashkise Kolonje. 

3. Bashkepunimi me ekipe të kualifikuara te perbere nga specialistë shqiptare dhe të huaj për hartimin: 

a. Planit rregullues  



 

39 

b. Studimeve pjesore të zonave të ndryshme te qytetit dhe 

c. Studime te tjera tematike.  

Studime:  

1. Studime pjesore urbanistike.  

2. Studime të rrjetit rrugor të zonave të ndryshme.  

3. Studime për rivlerësimin dhe marrjen nën mbrojtje të zonave me vlera.  

4. Studime për artikulimin e shesheve dhe hapësirave publike në shkallë qyteti rivitalizimin dhe 

ristrukturimin e tyre.  

5. Studime për rikonceptimin e blloqeve të banimit ose ndërtesave ekzistuese (veçanërisht projektet për 

unifikimin e fasadave etj ) 

6. Kordinon punen per problematiken e strehimit per qytetaret e bashkise  dhe per mirmbajtjen e 

banesave.  

7. Studime per mbrojtjen e mjedisit dhe kontrollom e zhvillimin e teritorit ne pergjithesi. 

Ky sektor kryen kontrollin përfundimtar të përmbajtjes së dosjeve për kërkesat e miratuara duke 

përllogaritur edhe detyrimet financiare të subjekteve ndërtuese që rrjedhin nga miratimi i Lejes së 

ndërtimit.  

6.1 Drejtori Drejtorise +( Pergjegjesi i Sektorit ) 
Detyrat dhe përgjegjësitë:  
 

1. Është punonjës civil dhe është në varësi direkte të Kryetarit, per Koordinimin e Strategjive, 

Planifikimin e Territorit dhe Infrastrukturën (eprori direkt). 

2. Përfaqëson Drejtorinë në të gjitha marrëdhëniet e saj me sektorët e tjerëtë bashkisë, institucionet e 

ndryshme dhe me gjithë organet shtetërore, vendore e qendrore për problemet që kanë të bëjnë 

me zhvillimet urbane në qytet; 

3. Ndjek punën dhe detyrat e ngarkuara brenda drejtorisë dhe në lidhje me problemet e disiplinimit të 

urbanizimit të qytetit. 

4. Organizon punën studimore dhe propozon masat konkrete në drejtim të mbarëvajtjes së 

problemeve të urbanizimit të qytetit dhe te hartimit të instrumentave vendor të planifikimit të 

territorit. 

5. Organizon dhe ndjek punën për koordinimin e kërkesave të subjekteve juridike apo fizike me 

politikat urbane të Bashkisë. 

6. Informon në mënyrë periodike eprorin direkt për problemet e ndryshme në lidhje me zbatimin 

elegjislacionit në fushën e planifikimit të territorit. 

7. Ndjek detyrat e dhëna nga eprori direkt dhe raporton për shkallën e nivelin e realizimit të tyre. 

8. Kërkon llogari nga vartësit për zbatimin e disiplinës në punë dhe realizimin e detyrave funksionale të 

tyre. 

9. Propozon masa administrative për punonjësit vartës të tij, kur në mënyrë të përsëritur nuk zbatojnë 

detyrat e ngarkuara dhe kryejnë veprime që janë në kundërshtim me aktet ligjore e nënligjore në 

fuqi. 

10. Propozon tek eprori direkt ndërhyrjen pranë organeve kompetente për zgjidhjen e problemeve që 

dalin nga sektorët që mbulon. 
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11. 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. 

12. Studion dhe iu jep zgjidhje problemeve të infrastrukturës së qytetit ku përfshihen:rrugë, trotuare, 

rrjeti i kanalizimeve, linjat e elektrike, telefonise etj. 

13. 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. 

14. Mer pjesë në projektimin dhe bën preventive të rikonstruksioneve dhe ndërtimeve të reja në 

infrastrukturën publike të qytetit. 

15. Kontrollon analizën e çmimeve të preventivave të objekteve publike dhe private të paraqitura për 

miratim në Drejtorinë e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit te Territorit; 

16. 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. 

17. 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);  

18. Bashkërendon punën ndërsektoriale brenda Drejtorisë së Planifikimit; 

19. Në bazë të kërkesave të subjekteve ndërtuese për pajisjen me leje perdorimi, kryen kontrollin 

përfundimtar të objektit në përputhje me dokumentacionin e miratuar dhe aktet ligjore dhe 

nënligjore në fuqi dhe përgatit materialin përkatës për shqyrtim e miratim . 

20. Përditëson në mënyrë periodike në hartë dhe rregjistër të gjitha objektet me leje ndërtimi të 

miratuara. 

21. Kontrollon dhe është përgjegjës për genplanet e azhornimit të përgatitura nga Specialistët e 

bashkisë dhe subjektet private. 

22. Arkivon të gjitha materialet e sistemuara në dosje në momentin kur merren dokumentet nga të 

interesuarit për leje zhvillimi dhe leje ndërtimi. 

23. Nxjerr dhe fotokopjon materialet e dosjeve që kërkohen për konfirmim e vërtetim me origjinalet. 

24. 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. 

25. Hedh të dhënat e arkivës në database-n përkatëse, me qëllim kompjuterizimin e të dhënave 

urbanistike. 

26. Hedh ne regjistrin e planifikimit te territorit kerkesat për leje zhvillimi, leje ndertimi dhe leje 

perdorimi ne mbeshtetje te ligjit Nr. 10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e territorit”, të 

ndryshuar dhe rregulloreve te miratuara per zbatimin e ketij ligji. 

27. Shqyrton me pergjegjesi dokumentacionin e nevojshëm teknik dhe juridik të kërkesave te paraqitura 

për leje zhvillimi, leje ndertimi dhe leje perdorimi sipas ligjit Nr. 10119, datë 23.4.2009 “Për 

planifikimin e territorit”, të ndryshuar dhe rregulloreve te miratuara per zbatimin e ketij ligji. 

28. Kontrollon dokumentacionin teknik (projektin e arkitekturës, dhe gjithë dokumentacionin e 

nevojshëm) për të siguruar respektimin e ligjit Nr. 10 119, datë 23.4.2009 “Për planifikimin e 

territorit”, të ndryshuar dhe rregulloreve te miratuara per zbatimin e ketij ligji. 
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29. Kontrollon planvendosjen e objektit, distancat nga kufiri i pronës dhe pronat e objekteve kufitare, 

sidhe lidhjen e objektit me rrugën sipas Ligjit të Planifikimit të Territorit. 

30. Zbardh planvendosjen dhe dokumentacionin që kërkon konfirmim për çdo kërkesë të miratuar me 

vendim të KRRT-së, si dhe plotëson të gjithë formularët e nevojshëm që shoqërojnë vendimin pas 

kryerjes së pagesës nga kërkuesi. 

31. Udhëzon dhe sqaron të gjithë të interesuarit për përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për 

aplikimpër leje zhvillimi,leje ndërtimi dhe leje perdorimi. 

32. Kryen inspektimin e situatës në vend për secilin objekt. 

33. Përgatit të dhëna statistikore lidhur me lejet e miratuara . 

34. Raporton tek eprori për detyrat e ngarkuara dhe problemet që dalin. 

35. Drejtori i Drejtorise nje pjese te detyrave te mesiperme, qe kane te bejne me misionin e drejtorise, 

perjashtuar detyrat qe ndjek inspektoriati i Kontrollit te teritorit, ja ngarkon per ti ndjekur dhe 

zbatuar pergjegjesit te Sektorit. 

 

6.1.1 Specialistet e Planifikimit dhe Zhvillimit te Teritorit. (Inxhinier Ndertimi; Arkitekt)  

Detyrat dhe përgjegjësitë:  
 

Jane nëpunës ne varësi të Pergjegjesit te Sektorit të Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit te Territorit, 
detyrat percaktohen veçmas nga pergjegjesi i Sektorit dhe kane për detyrë: 
1. Udhëzojne dhe sqarojne të gjithë të interesuarit për përgatitjen e dokumentacionit të nevojshem 

përaplikim për leje zhvillimi, leje ndërtimi dhe leje perdorimi sipas ligjit nr 10 119, datë 23.4.2009 
“Për planifikimin e territorit”, të ndryshuar dhe rregulloreve te miratuara per zbatimin e ketij ligji  

2. Kontrollojne paraprakisht dokumentacionin e dorëzuar nga të interesuarit per leje zhvillimi, leje 
ndertimi dhe leje perdorimi.  

3. Ndjekin aktet e kontrollit për objektet që ndërtohen sipas fazave të ndërtimit;  
4. Përgjigjen për zbatimin e infrastrukturës inxhinierike dhe për projektet që zbatohen në sektorin 

publik(kur ngarkohet me urdhër të vecantë nga titullari) dhe atë privat;  
5. Kontrollojme të gjithë dokumentacionin teknik dhe lidhjen me infrastrukturën inxhinierike 

kupërfshihen: 
- Kontrolli e planvendosjes së objektit të ndërtuar.  
- Kontrolli i distancave nga kufiri i pronës dhe pronat e objekteve kufitare, si dhe lidhja e objektit 

me rrugën. 
- Akt-kontrolli i projektit në terren. Kontrolli i dokumentacionit teknik (projekti i arkitekturës, 

konstruksionit etj. 
6. Kontrollojne përgatitjen e raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis. 
7. Ndjekin me përgjegjësi zbatimin e ligjit për ”Mjedisin”, për ”Ndotjen akustike dhe në tërësi zbatimin 

e rregullave të përcaktuara në ”Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis”. 
8. Ndjekin detyrat e ngarkuara nga eprori dhe raporton për çdo problem që del gjatë punës.  
9. Hartojne planin e investimeve për objektet që do t’i nënshtrohen rikonstruksionit në vitin 

pasardhës. 
10. Mbulojne të gjitha praktikat e planifikimit dhe realizimit të investimeve publike me fonde buxhetore 

dhenga të ardhurat e bashkisë. 
11. Organizojne punën për kontrollin dhe realizimin e projekteve të ndërtimeve të reja 

dherikonstruksioneve në infrastrukturën publike në qytet. 
12. Hartojne projektzbatime për ndërhyrje me fonde të bashkisë në infrastrukturën rrugore dhe 

sistemin e kanalizimeve. 
13. Përgatisin dosjet për investimet në rrugë dhe në veprat e tjera publike dhe i dërgon në njësinë 
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eprokurimit për hartimin e dokumentacionit të tenderit. 
14. Realizojne inventarizimin e rrjetit rrugor dhe të gjendjes së tij me metoda grafike. 
15. Mbajne 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. 

16. Përpunojne të dhëna statistikore nga kostot e veprave të realizuara, duke nxjerrë konkluzione 
përçmimet mesatare në periudhat përkatëse. 

17. Mbajne lidhje të ngushta me supervizorët dhe kolaudatorët e investimeve në infrastrukturën e 
bashkisë, duke ndërtuar marrëdhënie të partneritetit ligjor si përfaqësues i Autoritetit Kontraktor. 

18. Relatojne çdo muaj tek eprori i tij direkt realizimin e investimeve dhe vleren e financimeve në 
objekte. 

19. Kompletojne dosjet me azhornimet e ndryshme para fillimit të punimeve. 
20. Mbajne statistikën e të gjithë drejtorisë për investimet dhe realizimin e financimeve. 
21. Përgatit relacione progresive për problemet që kanë të bëjnë me investimet dhe ecurinë e tyre. 
22. Informojne eprorin direkt për problematiken e ketij sektori dhe jep mendime për përmirësimin e tij.  
23. Kontrollojne mbi të gjitha akt-kontrollet e fazave të ndërtimit si: a. aktkontroll piketimi b. aktkontroll 

0.00.c. aktkontroll karabinaje.d. aktkontroll sistemimi e. aktkontroll leje shfrytëzimi.f. genplan 
azhornimi. 

24. Jane përgjegjës për zbatimin korrekt dhe brenda afateve të vendimeve të Këshillit Bashkiak 
apourdhëresave dhe vendimeve të tjera në fuqi. 

25. Ndjekin respektimin e afateve ligjore në realizimin e detyrave përkatëse dhe përgjigjet për zbatim 
korrekt dhe brenda afateve të të gjitha vendimeve të Këshillit Bashkiak apo udhëresave dhe 
vendimeve të tjera në fuqi. 

26. Shqyrton ankesat për ndërtimet pa leje. 
27. Ne bashkepunim me pergjegjesin e sektorit dhe drejtorin e drejtorise shqyrtojne ankesat e 

qytetarëve mbi zbatimin e lejes së miratuar. 
28. Ne bashkepunim me pergjegjesin e sektorit dhe drejtorin e drejtorise shqyrtojne ankesat e 

qytetarëve për dëmtimin e ambientit rrethues ose të objekteve kufitare me atë që ndërtohet. 
29. Në bazë të kërkesave të subjekteve ndërtuese për pajisjen me leje shfrytëzimi, kryejne 

kontrollinpërfundimtar të objektit, bazuar në legjislacionin në fuqi. 
30. Kontrollojne dokumentacionin e paraqitur nga kontrollet që kryejnë specialistët sipas fazave të 

ndërtimit në object. 
31. Kontrollojne çdo përgjigje të ankesave të qytetarëve nga ana juridike. 
32. Raportojne periodikisht për ecurinë e punëve dhe problemet që dalin tek pergjegjesi i sektorit apo 

drejtori i drejtorise.  
33. Përgatisin genplane, duke kryer azhornime në terren sipas kërkesave të drejtorive të ndryshme të 

bashkisë. 
34. Kryejne verifikime përkatëse në terren dhe plotëson formularët për këto akt-kontrolle në objekte 

me leje si: 
a. Kontroll piketimi. 

9. Kontroll pas përfundimit të kuotës 0.00. 
a. Kontroll pas përfundimit të karabinasë. 
b. Kontroll i sistemimit të ambientit rrethues pas përfundimit të punimeve 

6.1.2 Topograf 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 
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1. Të kryejë piketimet e çdo objekti që ndërtohet në territorin e Bashkisë duke verifikuar lejen e ndërtimit 

dhe të mbajë procesverbalin përkates. 

2. Të shqyrtojë kerkesa dhe ankesa të qytetareve për sheshe dhe leja ndertimi. 

3. Të ndjekë zbatimin e ligjislacionit  të fushës perkatëse në bashkëpunim edhe me inspektorin ndërtimor 

dhe urbanistik. 

4. Të kryejë matje dhe te hartoje preventive dhe skica për çdo objekt dhe punim në territorin e Bashkise 

sipas kërkesës së zyrës së shërbimeve, kryen azhornimin e çdo ndryshimi në objektet pronë e 

bashkisë dhe i arshivon ato brenda zyrës. 

5. Të kryejë matjet perfundimtare për çdo objekt dhe punim që kryhet në territorin e bashkisë dhe 

harton situacionin përkatës. 

34.1.3 Kontrolli i Zhvillimit të Territorit (Urbanist; Inxhinier) 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 

1. Të kontrollojë dhe mbajë përgjegjësi mbi të gjitha akt-kontrollet e fazave të ndërtimit. 

a. akt-kontroll piketimi  

b. akt-kontroll karabinaje 

c. akt-kontroll sistemimi 

d. akt-kontroll leje shfrytëzimi gen-plane azhornimi. 

2. Të  trajtoje problemet e ngritura nga institucionet përkatese. 

3. Të  bashkërendoje punën në përputhje me kërkesat e paraqitura për kontrolle objektesh.  

4. Të shqyrtojë një pjesë të ankesave për kontrolle objektesh. 

5. Të  shqyrtojë ankesat e qytetarëve mbi zbatimin e lejes së miratuar, te shqyrtoje ankesat për 

ndërtime pa leje, te shqyrtoje ankesat e qytetarëve për dëmtim të ambjentit rrethues ose të 

objekteve kufitarë me të që ndërtohet.  

6. Të kryejë kontrollet e objekteve me leje ndërtimi gjatë fazave të zbatimit, bazuar në legjislacionin në 

fuqi dhe plotëson formularët. 

7. Të bëje kontrollin vizual të rrjetit të ujesjellësit të qytetit . 

8. Tëshqyrtojë, verifikoje dhe ndihmoje në zgjidhjen sa më të shpejtë të ankesave të popullit në fushën 

e furnizimit me ujë (ujesjellësat).  

9. Tëmarre kontakt të herë pas herëshme me inspektorët e Njesive Administrative për keto probleme 

si dhe ti zgjidhe ato në mënyre sa më të shpejte dhe të efektshme.  

10. Të ndjekë problemet në fushën e furnizimit me ujëduke bërë kontroll vizual të herë pas herëshëm. 

11. Komunikon për zgjidhjen e këtyre problemeve me institucionet perkatese. 

12. Trajton dokumentacionin që depozitohet për privatizim dhe dhënie me qira. I përgjigjet ankesave të 

qytetarëve për probleme qe shtrojne, në bashkepunim me zyren juridike dhe me sektorin e 

marrëdhënieve me publikun.  

6.1.4.  Inxhinjer Mjedisi 
Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 

1. Realizon kontrollin paraprak dhe merr në dorëzim dokumentacionin përbërës për çdo kërkesë që 
paraqitet në protokoll në adresë të Inspektoriatit te Mjedisit  
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2. Udhëzon dhe sqaron të gjithë të interesuarit për përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për 

aplikim për leje ndërtimi.  

3. Kthim përgjigje ankesave të qytetarëve për problemet që lidhen me Sektorin.  

4. Raporton periodikisht tek eprori direkt për punën e realizuar dhe problemet që ndeshen.  

5. Kontrolli i zbatimit të projekteve, në lidhje me respektimin e sistemimit të ambjenteve dhe 

siperfaqeve të gjelberta sipas lejes së dhënë.  

6. Identifikimi i zonave të mbrojtura, dhe vendosjen e sanksioneve sipas Ligjit Nr.8906 datë 06.06.2002, 

i ndryshuar dhe akteve nënligjore përkatese.  

7. Trajton dokumentacionin që depozitohet për privatizim dhe dhënie me qira. I përgjigjet ankesave të 

qytetarëve për probleme qe kane, në bashkepunim me zyren juridike dhe me sektorin e 

marrëdhënieve me publikun, sqaron qytetarët dhe subjektet e interesuara për problemet që kanë 

lidhje me ndikimin në mjedis, detyrimet ligjore dhe teknikat e teknologjitë për mbrojtjen e mjedisit. 

8. Trajton ankesat dhe kerkesat e qytetareve per problemet e mjedisit, ne bashkepunim me zyren 

juridike dhe mardhenjeve me publikun. 

34.2 Inspektoriati iMbrojtjes  Territorit (MT) 
 

Inspektoriati i Mbrojtjes Territorit (IMT) 

Inspektoriati Mbrojtjes Territorit ka si mision:  

Të mbajë nën kontroll territorin urban të Bashkisë, në funksion të zbatimit të planit rregullues tëqytetit, 

në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

Të ndërhyjë në të gjitha rastet kur vëren shkelje të ligjit për urbansitikën dhe të ndalojë e më pas të 

vendosë për prishjen e çdo ndërtimi pa leje dhe në kundërshtim me planin e përgjithshëm rregullues të 

qytetit/ve dhe ne çdo pjese te teritorit te bashkise Kolonje. 

6.2.1 Kryeinspektor Ndërtimor 
     Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 

Është nëpunës, me varësi direkte nga Kryetari i Bashkisë dhe ka këto detyra:  
1. Të organizojë dhe drejtojë gjithë veprimtarinë e Inspektoriatit të Mbrojtjes Territorit në bashkinë 

Kolonje dhe njësitë administrative, për të cilën raporton tek Kryetari i Bashkisë. 
2. Përfaqëson Bashkinë në raport me institucionet e tjera shtetërore, me autorizim të Kryetarit të 

Bashkisë, për problemet që mbulon ligjërisht IMT. 
3. Nënshkruan aktet që dalin nga IMT i bashkisë dhe kërkon nga vartësit ndjekjen për zbatimin e tyre. 
4. Ndjek zbatimin e detyrave që dalin nga aktet ligjore dhe nënligjore në veprimtarinë e IMT-së. 
5. Shqyrton dhe merr vendime për shkeljet e konstatuara gjatë kontrollit të zbatimit të ligjshmërisë në 

fushën e ndërtimit. 
6. Vendos masa administrative në ngarkim të subjekteve që shkelin ligjshmërinë në fushën e ndërtimit, 

siç parashikohet në aktet ligjore në fuqi. 
7. 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. 
8. Përgatit kallëzim penal për veprat penale të konstatuara gjatë ushtrimit të kontrollit dhe e paraqet 

atë pranë organeve përgjegjëse, sipas legjislacionit në fuqi. 
9. Vendos prishjen e ndërtimit të kundërligjshëm. 
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10. 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. 

11. Jep informacion në Inspektoriatin Kombëtar të Mbrojtjes Territorit, si dhe krijon të gjitha lehtësitë 
për përmbushjen e detyrave të këtij inspektoriati. 

12. 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.   

6.2.2 Inspektori Ndërtimor 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 
Është nëpunës, me varësi direkte nga K/Inspektori i Mbrojtjes Territorit dhe ka këto detyra:  
1. Ushtron funksionet ligjore brenda kufijve territoriale të Bashkisë. 
2. Ushtron kontroll në gjithë territorin e bashkisë, veçanërisht tek subjektet e ndërtimit sipas planit të 

miratuar më parë nga kryeinspektori, sipas kësaj procedure. 
a. I paraqet subjektit njoftimin për kontroll, nënshkruar nga kryeinspektori. 
b. 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. 
c. Në rast të mosrealizimit të detyrimeve ligjore të lëna në aktkontroll subjekti mbanpërgjegjësi, 

ndërsa inspektori sugjeron masa administrative ndaj tij. 
3. Merr pjesë në ekzekutimin e gjithë vendimeve për prishje të objekteve të paligjshme brenda teritorit 

te bashkise. 
4. Pasqyron veprimtarinë e punës në procesverbalin e ekzekutimit ose jo të ndërhyrjes, të cilin ia 

dorëzon kryeinspektorit. 
5. Vlerëson konfliktet sociale gjatë ndërtimit, ankesa këto të ardhura me shkrim nga subjekte fizike apo 

juridike (private e shtetërore) dhe jep mendime për mënyrën e zgjidhjes ligjore. 
6. Në rastet e ekzekutimit të vendimeve për prishje të objekteve të paligjshme ndjek procedurën si më 

poshtë: i. I komunikon vendimin për ndërhyrje në mënyrë vullnetare subjektit; ii. Është pjesë aktive 
e stafit, gjatë realizimit të ekzekutimit të vendimeve për prishje; iii. Pasqyron veprimtarinë gjatë 
prishjeve dhe procesverbalin ia dorëzon kryeinspektorit. 

7. Ndjek dhe zbaton urdhrat dhe detyrat e dhëna nga kryeinspektori gjatë ushtrimit të kontrolleve. 
8. Dokumenton punën e bërë në ushtrimin e detyrës me aktet proceduriale të miratuara, mbështetur 

në skemën funksionale të organizimit të INU-së. 
9. Kryen edhe detyra të tjera që i ngarkohen nga eprori më i afërt ose Kryetari i Bashkisë. 
10. Përgjigjet për bazueshmërinë ligjore të akteve admimistrative që nxjerr kryeinspektori 

ndërtimorurbanistik. 
11. Me autorizim të kryeinspektorit përfaqëson INU-në në organet gjyqësore, në administratën publike 

e subjektet private dhe raporton me shkrim për përfundimet e arritura të përfaqësimit. 
12. Jep mendimin juridik për problematikat që ndjek IMT-ja. 
13. Përgatit dosjet dhe materialet që i paraqiten kryeinspektorit për shqyrtim, si dhe 

mbankorrespondencën me porosi të tij, mbështetur në skemën funksionale të organizimit të INU-së. 
14. Administron sipas ligjit “Mbi arkivat” dokumentacionin e depozituar nga subjektet fizike e juridike 

pranë IMTH-së dhe pasi nënshkruhet nga kryeinspektori i bëhet e ditur subjektit përkatës. 
15. Arkivon (në arkivin e bashkisë) dokumentacionin që rezulton nga puna në terren apo zyra 

einspektorëve (procesverbal, relacion) brenda afateve të përcaktuara në ligj. 
16. Arkivon dokumentacionin që administrohet në rast ndërhyrjeje për prishje të objekteve të 

paligjshme si: i. Procesverbal konstatimi ii. Vendim për prishjen e objektit iii. Njoftim të 
kundërvajtësit për zbatim vullnetar të urdhrit iv. Procesverbal të ekzekutimit ose jo të urdhërit. 

17. Kryen edhe detyra të tjera të ngarkuara nga eprori direkt. 
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6.2.3 Nëpunës administrimi GIZ 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

1. Kthim përgjigje subjekteve të ndryshme private apo shtetërore në lidhje me kërkesat e tyre për të 
drejtën e informacionit për vijën e verdhë të qyteteve Erseke dhe Leskovik dhe gjithe teritorit te 
bashkise Kolonje. 

2. Plotësimin e nevojave që ka Drejtoria e Planifikimit dhe e Zhvillimit të Territorit dhe sektori i rrjeteve 
Inxhinierike të Bashkisë Kolonje për rivelime të ndryshme si sheshe, rrugë, lulishte, si dhe azhornime 
të linjave elektrike, kanalizimeve të ujrave të bardha, pusetave etj;  

3. Zhillimi dhe shpërndarja e produkteve, të dhënave dhe shërbimeve të iGIZ-it. 
4. Krijimi dhe mirëmbajtja e bazës së të dhënave aktuale duke përdorur programe GIZ. 
5. Mbledhja, migrimi, importimi dhe riformatimi i të dhënave. 
6. Kryerja e analizave hapësinore për projekte të veçanta, si dhe kërkesave të ndryshme. 
7. Ndihma në hartimin dhe monitorimin e programeve dhe procedurave për përdoruesit dhe 

klientelizmin apo përshtatjen e programit. 
8. Në bashkëpunim me Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit, saktëson programet e nevojshme 

për mbajtjen e të dhënave dhe përgatitjen e përpunimin e hartave bazuar në programet 
bashkëkohore të GIZ dhe kujdeset per rinovimin dhe mirëmbajtjen e tyre. 

9. Mbështet strukurat përkatëse duke ofruar asistencë teknike dhe infrastrukturë për hedhjen e të 
dhënave në regjistër. 

10. Siguron përgatitjen (në bashkëpunim me të tretë) dhe botimin e manualeve metodologjike për 
planifikimin e territorit si dhe të programeve të trajnimit për përgatitjen e dokumenteve të 
planifikimit. 

35. SEKTORI I BUJQËSISË, USHQIMIT, PYJEVE, KULLOTAVE DHE MBROJTJES TE TOKES. 

 MISIONI 
 

 Të evidentojë tokat bujqesore qe ka ne teritorin e bashkise Kolonje, te ndjeke  administrimine saj ne 
perputhje me destinacionin dhe bazuar ne legjislacionin per mbrojtjen e tokes, si dhe te kordinoje 
punen me inspektoriatin e  mbrojtjes së tokës në Qark. 

 Të japë informacion sipas formularëve që vijnë nga Qarku dhe Prefektura për të dhënat kadastrale 
që kërkohen për tokën dhe pyjet. 

 Të lëshojë vërtetime për fermerët që disponojnë tokë sipas këtij ligji dhe të mbajë shënimet 
përkatëse. 

 Te kujdeset per sigurine ushqimore duke kontrolluar ne therjen dhe tregtimin e mishit nga te gjitha 
llojet e kafshve, si dhe per tregtimin e mishit, peshkut dhe bulmetit ne te gjitha njesite dhe tregjet e 
bashkise. 

 Te ndihmoje fermeret ne zgjidhjen e konflikteve te pronesise dhe per me teper te ndihmoje dhe 
kordinoje asistencen ne bujqesi dhe blektori per te gjitha fermat dhe fermeret. 

 Kordinon punen me Agjencine e Pyjeve dhe Kullotave dhe drejtuesve te bashkise, per manexhimin 
sa me efikas te ketij sektori. 

7.1 Pergjegjes Sektori 
Detryrat dhe përgjegjësitë: 
 

1. Harton planin e punës. 
2. Kontrollon zbatimin e ligjeve në fushën e bujqësisë, ushqimit dhe pylltarisë dhe merr pjesë në 

hartimin e programeve zhvillimore për zonat rurale. 



 

47 

3. Kujdeset për shfrytëzimin dhe mbrojtjen e tokës bujqësore, pyjeve dhe resurseve tjera natyrore, me 
qëllim të ruajtjes së tyre, duke u bazuar në programe për zhvillim të Bashkise dhe ish njesive 
vendore ( komunave). 

4. Nxit dhe inkurajon fermerët për të investuar në rritjen e kapaciteteve të tyre bujqësore. 
5. Harton politika për zhvillimin e bujqësisë, blegtorisë, gjuetisë, agroturizmit e të  tjera. 
6. Siguron mbajtjen e statistikave bujqësore për sipërfaqet bujqësore, prodhimtarinë bujqësore, fondin 

blegtoral, mekanizmin bujqësor, kapacitetet përpunuese të prodhimeve bujqësore, tregjet etj. 
7. Bashkëpunon dhe koordinon punët me të gjitha organizatat që zhvillojnë dhe ndihmojnë aktivitetet 

bujqësore, si dhe ofron asistencë për fermerë për të aplikuar në Grande të Ministrisë dhe në 
organizata të ndryshme. 

8. Bën ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore, në bashkëpunim me organin competent për 
planifikim hapësinor. 

9. Ndihmon në gjenerimin e të ardhurave në zonat rurale përmes aktiviteteve bujqësore. 
10. Ndërmerr masa për mbrojtjen e prodhimtarisë bujqësore nga fatkeqësitë natyrore. 
11. Ndërmerr aktivitete për zhdukjen e dëmtuesve, parandalimin e sëmundjeve të bimëvedhe kafshëve. 
12. Kordinin punen per zgjidhjen e mosmarveshjeve dhe konflikteve te mundshme per kufijte e 

pronave, tokave bujqesore, ndermjet fermereve. 
13. Mer masa per ritjen e sigurise ushqimore per qytetaret duke kordinuar kontrollin per  therjen dhe 

tregetimin e mishit , por edhe tregetimin e peshkut dhe produkteve te tjera bujqesore e blektorale 
ne perputhje me kerkesat ligjore.   

14. Organizon seminare dhe ofron këshilla profesionale për fermerët. 
15. Bën vlerësimin dhe raporton për punën e sektorit. 

7.1.1 Specialist i Bujqesise e Mbrojtjes se Tokes. 
Detyrat dhe përgjegjësitë : 
 

1. Mbikëqyr implementimin e projekteve në bujqësi. 
2. Mban evidencë për tokat bujqësore, llojet dhe sipërfaqet me kultura bujqësore, llojet kategoritë dhe 

numrin e krerëve të kafshëve shtëpiake, shoqëritë e bletëve  etj. 
3. Analizon potencialin e fermerëve, nevojat dhe mundësitë e zhvillimit të mëtejshëm të tyre, 

rekomandon masat adekuate dhe hulumton mundësitë për mbështetje profesionale, administrative 
dhe material. 

4. Hedh te dhenat e tokes ne regjistrin e tokes bujqesore sipas urdherit nr 107 date 27.03.2009 te 
MBUMK dhe Ministrise se Brendshme. 

5. I jep fermereve akt detyrimet te tarifave per shitje toke,plan vendosje pasurie,per taksen e tokes 
bujqesore,per konfirmim plan rilevimi etj sipas akteve ligjore dhe VKB. 

6. Ben kontrollin dhe verifikimin ne terren per ndertimet pa leje ne tokat bujqesore ,per gjendjen e 
kanaleve kulluese te niveleve 1-3, per rreshqitjet dhe erozionin e tokes bujqesore etj. 

7. Ben verifikimin e tokave bujqesore te pakultivuarar per cdo fshat dhe per cdo parcele ne zbatim te 
ligjit nr 10263 date 08.04.2010.  

8. Hartojnë statistika mbi bazën e të dhënave që marrin nga fermerët për produktet bujqësore e 
blektorale të tyre;  

9. Rekomandojnë përdorimin e llojit të farërave, plehrave dhe kultivarëve më të favorëshëm për tu 
kultivuar. 

10. Azhurnon pronaret e fermeret private me dispozita ligjore e n/ligjore per ndarjen e mbrojtjen e 
tokes dhe eleminimn e konflikteve. 

11. Kryen azhurnim periodik te dokumentacionit kadastral ne regjistart perkates. 
12. Ne bashkepunim me zyren e regjistrimit te pasurise se palujtshme dhe zyren e administrimit te tokes 
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ne qark kryen veprimet per ndryshimin, kalimin dhe tjetersimin e tokes. 
13. Mbikqyr punen e  komisioneve te tokes ne fshatrat ne jurdiksion duke dhene keshillimet teknike te 

nevojshme. 
14. Paraqet ne komisionin e tokes ne qark problemet per pronesi toke,ndarje kufijsh,zgjidhje konfliktesh 

etj. 
15. Kryen studime dhe harton projekte per mbrojtjen e tokes . 
16. Siguron hartat kadastroale dhe formularet e tokave bujqesore per gjithe bashkine. 
17. Bashkepunon me zyren e bujqesise se rrethit per problemet e zhvillimit te bujqesise dhe mbrojtjen e 

tokes. 
18. Pajis qytetaret,ne baze te ligjeve dhe rregullave ,me vertetime faktesh qe kane te bejne me pronesi 

a posedim siperfaqe toke. 
19. Organizon sistemin e informacionit dhe te statistikave për veprimtarinë e sektorit 
20. Evidenton problemet që dalin nga veprimtaria e përditëshme dhe i propozon shefit te Sektorit rrugë 

zgjidhje të ndryshme. 
 

7.1.2 Specialist Veteriner +Siguri ushqimore (Qyteti Erseke dhe Leskovik)  
Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 

1. Mban vulën e Inspektoriatit Veterinar të Bashkisë.  

2. Jep lejen veterinare për ngritjen dhe funksionimin e thertoreve, pikave të therjes, qëndrave të 

industrisë ushqimore të produkteve shtazore e të peshkut të cilat miratohen nga Bashkia.  

3. Jep mendim për çeljen , mbylljen, lëvizjen dhe vendndodhjen e tregjeve të bagëtive, mishit, 

bulmetit, peshkut, vendimi për të cilat jepet nga Kryetari i Bashkisë.  

4. Jep lejet veterinare të njësive të shitjes së mishit, bulmetit, peshkut si dhe të mjeteve të transportit 

të produkteve shtazore ose të kafshëve.  

5. Organizon vendosjen e kontrollit veterinar shtetëror dhe merr masa ndaluese në të gjitha aktivitetet 

shteterore apo private të sferës veterinare si më poshtë:  

a. Të prodhimeve të mishit nga paratherja, therja, manipulimi, tregtimi deri tek konsumatoret 

(thertore, frigorifer, qendra përpunuese, treg, transport ) si dhe në ato të peshkut. 

b. Të prodhimeve të bulmetit (qendra grumbulluese, përpunuese, transport, treg )Të tregjeve të 

gjësë së gjallë Kontrollon për zbatim ligjshmërie aktivitetet e veterinereve privatë të cilet 

liçensohen nga Drejtoria Veterinare e Ministrisë së Bujqësisë & Ushqimit, por që rregjistrohen 

në Sek.Veterinar të Bashkisë. 

6. Mban lidhje të vazhdueshme me Drejtorinë e Veterinarisë në Ministrinë e Bujqësisë & Ushqimit në 

të cilën raporton dhe merr udhëzime teknike në mbledhjen mujore që bëhet me të gjithë 

k/inspektoret veterinar të Bashkivë e rretheve.  

7. Bashkëpunon me Shërbimin Veterinar të D.B.U-se për zbatimin e masave profilaktike dhe të 

mjekimit për kafshët që ndodhen në zonat periurbane të qytetit. Bashkëpunon me Inspektoriatin 

Sanitar, Zyrën e shendetësisë dhe Drejtorinë e Shërbimeve për luftimin e sëmundjeve zoonotike.  

8. Kërkon mbështetje të Policisë Bashkiake, Doganore dhe asaj Tatimore për zbatimin e detyres së 

ngarkuar me ligj. Organizon propaganden sanitaro-veterinare.   

9. Mban librin e rregjistrimit të objekteve që marrin leje veterinare, dosjet me të dhënat e 

stabilimentve si dhe kartelat e njësive tregtare të rregjistruara në këtë libër.  

10. Lëshon çertifikatën e eksportit dhe mban librin e rregjistrimit të çertifikatave të eksportit.  
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11. Mban rregjistrin e dorëzimit të çertifikatave veterinare (të vulosura me vulën e Inspektoriatit 

Veterinar të Bashkisë ) veterinerëve kontrollues.  

12. Bën evidencen e mbylljes së aktivitetit mujor të seksionit si dhe buletinin veterinar.  

Si pegjegjes edhe per sigurine ushqimore veterineret kane per detyre: 

1. Është përgjegjës për mirembajtjen higjeno sanitare  ne administraten e tregut 
2. Raporton mbi punën e kryer në periudha mujore, dhe dërgon informacionin e kërkuar nga drejtori 

në lidhje me  mirëmbajtjen e tregut si dhe kushtet sanitare në të. 
3. Lejon pjesëmarrjen në treg edhe të prodhuesve të vegjël që merren me përpunimin e produkteve 

dhe nënprodukteve me natyrë bujqësore ose shtazore. 
4. Zgjidh kontratat nepermjet njoftimeve, në rastet e konstatimit të shkeljeve te percaktuara në 

rregulloren e tregut dhe ne kontraten individuale. 
5. Sipas kompetencave perkatese kontrollon punen e administrates qe ka ne varesi ne lidhje me 

ruajtjen, pastrimin dhe mirembajtjen e tregut si dhe siguron funksionimin e tij sipas orareve të 
përcaktuara në rregullore. 

6. Bashkepunon me sektorin e pastrimit si dhe me Policine Bashkiake për funksionimin e qarkullimit 
dhe të ruajtjes së qetësisë në ambientet e tregut.  

7. Zbaton detyra të tjera të ngarkuara nga Pergjegjesi i sektorit. 
8. Harton regulloren e brendshme të Seksionit Veterinar të Bashkisë, përcakton dhe ndan detyrat 

funksionale të inspektoreve. 

7.1.3 Specialisti mesem Topograf. 
Detyrat dhe përgjegjësitë:  
 
1. Të shqyrtojë kerkesa dhe ankesa të qytetareve për verifikime (rilevime) te siperfaqeve te tokave are, 

livadheve, pyjeve dhe kullotave dhe te jete i gatshem qe te veproje sipas planifikimeve te sektorit. 

dhe te jape shpjegimet perkatese. 

2. Ne varesi te problematikave te sektorit eshte pjese e grupeve dhe komisioneve te ngritura per te gjitha 

çeshtjet qe lidhen me rilevimin dhe verefikimin e te gjithe siperfaqeve te tokave bujqesore, livadheve 

, kullotave dhe pyjeve shteterore dhe jo vetem.  

3. Të ndjekë zbatimin e ligjislacionit  të fushës perkatëse në bashkëpunim edhe me inspektorin ndërtimor 

dhe urbanistik. 

4. Të kryejë matje dhe te hartoje preventive dhe skica për çdo objekt dhe punim në territorin e Bashkise 

sipas kërkesës së sektorit, te kryeje azhornimin e çdo ndryshimi në objektet pronë e bashkisë dhe i 

arshivonato brenda zyrës. 

5. Te kontriboje ne sistemimin e kadasteres, per te gjitha llojet e fondit te tokes , ne bashkepunim me 

specialistet e sektorit. 

6. Te kryeje detyra te tjera te ngjashme ne perberje te sektorit, por edhe te sektoreve te tjere te bashkise 

sa here qe i ngarkohen nga eproret, brenda normave ligjore dhe kopetences profesionale.  

36. ZYRA E PROTOKOLL - ARSHIVES 
 

MISIONI  
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Mbarëvajtja e komunikimit shkresor ndërmjet titullarëve, drejtorivedhe sektoreve  të Bashkisë, si dhe 

ndërmjet Bashkisë dhe institucioneve të tjera qëndrore, qëndrave adminisrative, organizmave të tjerë 

publikë, privatë, dhe të huaj, me të cilët Bashkia Kolonje ka marrëdhënie.  

8.1  Protokoll 
Detyrat dhe përgjegjësitë:  
 

Eshte nëpunës civil, me varësi nga N/Kryetari iBashkise  dhe ka këto detyra:  
 

1. Sistemon e regjistron të gjitha materialet që qarkullojnë në zyrën e Protokollit dhe sekretarisë së 
Bashkisë. 

2. Sistemon dhe dërgon te kryetari, ose tek autoriteti qe i eshte deleguar nga Kryatari, gjithë 
korrespondencën zyrtare, dhe pas siglimit nga ana e tij e përpunon dhe e shpërndan atë në drejtori 
e sektorë kundrejt firmes. 

3. Realizon me pergjegjesi dhe sipas ligjit evidentimin, ruajtjen fizike, përpunimin dhe shfrytëzimin e 
dokumenteve në bazë të ligjeve në fuqi. 

4. 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. 

5. Protokollon dokumentet që hyjnë dhe dalin nga bashkia, si dhe dokumentet ndërmjet drejtorive të 
bashkisë. 

6. Fotokopjon vendime të rëndësishme të KM dhe pushtetit lokal dhe ua shpërndan drejtorive 
përkatëse. 

7. Kryen indeksimin e shkresave të ardhura. 
8. Përgjigjet për rregullsinë e regjistrimit të dokumentacionit në librat e protokollit. 
9. Bën përpunimin e dokumenteve në fund të vitit dhe dorëzimin e tyre në arkiv sipas ligjit për arkivat. 
10. Bën njehsimin e dokumenteve me origjinalin, duke i sigluar ato në çdo faqe. 
11. Kontrollon cilësinë e përpilimit të dosjeve. 
12. Regjistron korrespondencë e shpërndan, evidenton dhe e përpunon atë. 

8.2 Arkivues + punonjese ndihmese  
Detyrat dhe përgjegjësitë : 
 

Misioni: Arkivimi dhe  përpunimi i korrespondencës dhe ruajtja e fondit arkivor.  
 

1. Sistemon në arkiv fondin sipas strukturës dhe viteve përkatëse. 
2. Inventarizon dhe perpunon te gjitha dosjet që ndodhen në arkiv. 
3. Pergatit per dorezim ne arkivin e qarkut sipas ligjit te arkivit dosjet me afat ruajtje te perhereshem. 

4. Thith dhe sistemon dosjet nga arkivat e njësive administrative dhe i sistemon sipas viteve e njesive. 

5. Nxjerr nga arkivi dokumentet e kërkuara nga institucionet, qytetarët ose drejtoritë e bashkisë 

(vetëm me kërkesë zyrtare nga drejtori) dhe kopjen e dokumentit të kërkuar, shoqëruar me 

dokumentin origjinal, ia paraqet për firmë sektorit te burimeve njerëzore për të bërë njehsimin me 

origjinalin. 

6. Bën përpunimin e dosjeve dhe verifikon dosjet të cilave iu ka mbaruar afati i ruajtjes dhe ia paraqet 

atokomisionit përkatës për asgjësim, në përputhje me kriteret e përcaktuara në aktet ligjore në fuqi. 

7. Ka përgjegjësine e plotë, për raujten, mirëadministrimin dhe sigurine e vules së bashkisë, sipas 

kërkesavë të shprehura në nenin 8 të kësaj rregullore. 
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8. Organizon punën në sektorin e arkivës për evidentimin, ruajtjen fizike, përpunimin dhe shfrytëzimin 

edokumenteve në bazë të ligjit Nr.9154, datë 6.11.2003 “Për arkivin” dhe ligjin 8457, datë 

11.2.1999“Për informacionin e klasifikuar “Sekret Shtetëror”. 

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

10. Punon për gjetjen e shkresave dhe dokumenteve që kërkohen nga drejtoritë e bashkisë. 

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

12. Përpunon dokumentet e vitit të kaluar. 

13. Sistemon dokumentet e tenderave, 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. 

14. Bën përpunimin e dosjeve dhe verifikon dosjet që iu ka mbaruar afati i ruajtjes, të cilat ia paraqet 

komisionit përkatës për asgjësim. 

15. Punon për sigurimin e kushteve teknike në arkivin e bashkis 

16. Në bashkëpunim me arkivin e qarkut bën restaurimin e dokumenteve të dëmtuara gjatë viteve dhe 

realizon dorëzimin e dokumenteve sipas afateve dhe kërkesave ligjore. 

17. Ne mungese te specialistit te protokollit ka përgjegjësine e plotë, për raujten, mire administrimin 

dhe sigurine e vules së bashkisë, kërkesa të shprehura në nenin 8 të kësaj rregullore. 

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

9. ZYRA E ARSIM, KULTURE, SPORTE DHE  TURIZMIT. 

 MISIONI 
 

1. Ben hartimin e politikave dhe strategjive për zhvillimin e arsimit, kultures, sportit dhe turizmit per   
bashkinë Kolonje, ne kordinim dhe bashkepunim me agjensine e Kultures dhe sporteve dhe zyren  
arsimore dhe drejtorite e bashkise. 

2. Siguron raporte partneriteti dhe marrëdhënie efektive me gjithë faktorët bashkëpunues në shërbim 
të ngritjes së cilësisë në sektorin e arsimit ,kultures, sportit  dhe turizmit. 

3. Të koordinojë punën me grupet e interesit, për zbatimin e projekteve të zhvillimit në funksion të 
përmirësimit, masivizimit dhe rritjes cilësore të këtyre sektorëve. 

 

9.1   Inspektori  per arsimin , kulturen, sportet dhe turizmin 
 

1. Eshte me statusin e nepunesit civil dhe ka epror direkt N/Kryetarin e bashkise. 
2. Të ndjekë, ndikoje dhe kordinoje, për mbarëvajtjen e punës në sektorin e arsimit, kultures, sporteve dhe 

turizmit për të gjitha kategoritë dhe grup moshat në qytet;  
3. Në bashkëpunim me institucionet dhe Drejtorinë e Financës mer pjese active ne hartimin e miratimin 

ebushetit vjetor  për arsimin, kulturën,sportin dhe turizmin dhe ndjek zbatimin e tij në proces;  

4. Në bashkëpunim me ne te gjitha institucionet perkatese dhe zyren arsimore, merr masa për 
garantimin e disiplinës në punë dhe respektimin e kërkesave të rregullores së institucioneve 
arsimore. 

5. Ne bashkepunim me institucionet e arsim kulture dhe sport, pergatisin materialet përkatëse për ta 
paraqitur në analizat periodike të Këshillit të Bashkisë; 

6. Në përputhje me aktet ligjore e nënligjore përgatit materialet për bursat e nxënësve e studentëve 
dhe i paraqet në Këshillin Bashkiak për shqyrtim e miratim. 

7. Kordinon punen me institucionet e bashkise dhe bashkëpunon me sektorin e shëndetësisë dhe 
shërbimet publike për garantimin e higjenës në ambientet shkollore dhe arsimin parashkollor. 
Harton për këtë çështje kontrolle tematike e të përbashkëta, si dhe kontrolle operative të 
vazhdueshme, si dhe interesohet për gjendjen e ushqimit në kopshte, çerdhe e konvikt, për cilësinë, 
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furnizimin në afat etj. 
8. Motivon cilesine sportive dhe harton planet javore, mujore, vjetorë dhe ia paraqet për miratim 

eprorit direkt 
9. Bashkepunon me policinë për krijimin e sigurisë dhe rregullit gjatë zhvillimit të aktiviteteve kulturore 

e sportive dhe garave te ndryshme. 
10. Raporton tek eprori direkt për problemet që ndeshen gjatë realizmit të punës. Kontrollon gjendjen e 

institucioneve arsimore, kulturore e sportive ne administrim te Bashkise dhe njësisë administrative, 
nga pikepamja funksionale teknike, të sigurisë dhe të normave higjeno-sanitare dhe bën 
konkluzionet. 

11. Bashkëpunon me Drejtorinë e Financës dhe te ardhurave, lidhur me administrimin e të ardhurave që 
sigurohen nga aktivitetet kulturore e sportive. 

12. Organizon dhe mbikqyr, ne bashkepunim me drejtorite e bashkise, sektorin e kultures, sporteve , 
muzeumeve dhe institucionet arsimore, punen dhe harton projekte per turizmin, monementet 
natyrore dhe historike, dhe udheheq punen per propogandimin e ketyre vlerave ne faqen zyrtare te 
bashkise dhe ne portale te tjera te miratuara per publikime  te vlerave per turizmin. 

13. Kryen detyra te tjera te ngarkuara nga eproret. 

9.2Specialist IT  dhe statistika. 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 

Mirëmban dhe administron paisjet elektronike të institucionit. 
1. Sygjeron nga ana teknike për blerjen e pajisjeve elektronike. 

2. Bën veprime për mbajtjen e të dhënave të tjera të sistemeve të komunikimit në rrjet. 

3. Ndihmon përdoruesit e rrjetit të komunikimit për problemet e dala. 

4. Identifikon fushat që kanë nevojë për përmirësim të pajisjeve dhe softuerëve. 

5.  Bën Instalime të harduerëve, të rrjetit , sistemit operativ dhe aplikacioneve. 

6. Kryen backup periodik të sistemit. 

7. Zbaton rregullat e sigurimit teknik. 

8. Bën zëvendësimin e pajisjeve të dëmtuara. 

10. ZYRA E INFORMACIONIT  (Me nje ndalese) 
 MISIONI :    

 

Të plotesoje kerkesat e qytetareve per informiacionin qe kerkojne dhe teorientoje  te gjitha ankesave dhe 
problemet qe kerkojne  zgjidhje. Te administroje kerkesat e tyre per çdo sektor dhe te plotesoje 
formularet perkates per çdo pronlematike qe kane qytetaret, me synimin qe çdo kerkese te kete nje 
pergjigje per qytetarin, brenda 24 oreve nga paraqitja ne zyren e informimit (Me nje mdalese) ne  bashki.  
Te informoje publikun, institucionet dhe subjektet e interesuara per vendimet e Keshillit teBashkise dhe 
vendime te tjera, me projektet dhe afatet e hartimit te buxheteve per bashkine dhe per çdo njesi 
administrative.  

10.1 Nëpunës i Marrëdhënieve me Shtypin 
Detyrat dhe përgjegjësitë:  

Është nëpunës civil, ne varësi nga drejtori i Burimeve Njerëzore dhe ka për detyrë:  

 

1. Të realizojë lidhje e marëdhënje me institucione të tjera, organizata e shoqata publike e 

jopublike për bashkëpunimin me bashkinë Kolonje në interes të misionit të saj.  
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2. Informon përfaqësuesit e mediave për veprimtarinë e bashkisë, nëpërmjet konferencave për 

shtyp, si dhe kontakteve individuale me përfaqësuesit e mediave.(Gazetarët.)  

3. Sqaron opinionin publik në lidhje me çdo aktivitet apo problem, gjatë veprimtarisë së 

përditshme të bashkisë. 

4. Të propagandoje ne median e shkruar, vizive e internet , ne uebsaitin apo dhe faqe feisbuku te 

bashkise Kolonje, objektivat, programet, realizimet dhe cdo aktivitet që ka interes per qytetarët 

e publikun e bashkisë Kolonje dhe më gjërë.  

5. Të marë pjesë në takime, konsultime e promovime të ndryshme në intitucione të tjera ku ftohet 

dhe duhet të përfaqësohet bashkia dhe të paraqesë mesazhin perkatës në emër të kryetarit të 

bashkisë.  

6. Konsultohet me Drejtorët e Drejtorive, Administratoret e Njesive Administrative dhe në veçanti 

me Drejtorin e Kabinetit dhe Kryetarin e Bashkisë, Sekretarin e Pergjithshem dhe N/Kryetaret 

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, duke pasqyruae aktivitetet me 

vidio dhe fotomontazhe ne bashkepunim me punonjesin e informacionit qe mbulon edhe 

pasqyrimin e aktivitetet te bashkise me foto dhe video. 

7. Duke qenë subjekt përfaqësues i bashkisë në kontaktin e parë me njerëzit, me pretendimin për 

një shërbim sa më cilësor ndaj komunitetit, ai merr pjesë në të gjitha trajnimet që organizohen 

nga bashkia apo fondacione të tjera, për kualifikimin e tij në funksion të detyrës. 

8. Në fund të çdo muaji paraqet në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, informacionin mbi aktivitetin 

dhe problematikën e evidentuar. 

9. Kryen edhe detya të tjera që i ngarkohen nga kryetari i bashkisë 

10.2  Nëpunës Informacioni 
Detyra dhe përgjegjësitë: 
 

Specialisti Zyres Informacionit eshtë nëpunës civil, ne varësi nga Sektori i Burimeve Njerzore dhe ka për 

detyrë:  

1. Të evidentojë problemet e ngritura nga qytetaret, të organizojë pritjen e përditshme të tyre, t’i 

sqarojë ata për problemet që lidhen me bashkinë dhe të bëjë regjistrimin e kërkesave apo 

ankesave që vijnë me shkrim apo me gojë nga qytetarët. 

2. Specialisti i informacionit i bën me dije çdo drejtori apo zyre problemet që kanë paraqitur 

qytetarët dhe inicion dhënien e përgjigjeve ligjore në kohën e duhur. 

3. Çdo kërkesë për informacion apo ankesë mbahet shënim në regjistrin përkatës dhe 

protokollohet. 

4. Kërkesat për informacion pasi protokollohen, dërgohen në drejtorinë përkatëse për të 

marrëinformacionin e kërkuar brenda afateve ligjore të përcaktuara, pa kërkuar shpjegime për 

qëllimin e kërkesës. 

5. Specialisti i informacionit , në bashkëpunim me drejtorinë apo sektorin përkatës, përgatit në një 

kohë sa më të shkurtër të mundshme informacionin e kërkuar dhe ia ofron atëqytetarit të 

interesuar. 

6. Të gjitha kërkesat për informacion apo ankesat mbahen në një regjistër të veçantë, për shkak 

edhe të tëdhënave statistikore. Kërkesat protokollohen, duke i dhënë qytetarit numrin e 

protokollit për kërkesën e dorëzuar për informim. 

7. Mënyrat e dhënies së informacionit bëhen publike në këndet e njoftimit të bashkisë. 
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8. Përmes nëpunësit të informacionit asistohen qytetarët që duan të tërheqin formularë të 

ndodhur në zyren e Informacionit që duan të bëjnë pagesa në arkë, që duan të dorëzojnë 

formularë të plotësuar, apo që duan të shkojnë në zyrat përkatëse. 

9. Kryen edhe detya të tjera që i ngarkohen nga titullari i bashkisë 

11. SEKTORI  MBESHTETES. 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 
Sektori mbeshtetes ka si mision te vije ne ndihme te gjithe administrates se bashkise, duke krijuar 
kushtet higjeno sanitare , mundesi levizje , per permbushjen e funksioneve dhe plotesimin e detyrimeve   
ne teritorn e bashkise dhe me tej dhe krijimin e kushteve te tjera lehtesuese ne funksionimin sa me te 
plote te administrates se bashkise.   

11.1Shofer i Kryetarit + Shofer per administraten 
Detyrat dhe përgjegjësitë : 
 

1. Administron dhe përgjigjet për mirëmbajtjen e mjetit të vënë në dispozicion  

2. Mban në rregull dokumentacionin e nevojshëm për udhëtim si dhe plotëson formularin e harxhimit 

të karburantit.  

3. Plotëson fletë –udhëtimet dhe ndjek detyrat e ngarkuara nga eprorët.  

4. Plotëson kërkesën për karburant dhe autorizimin për çdo udhëtim. 

5. Miremban librin e shenimeve, per kilometrazhin e automjeteve, të riparimeve, licencave dhe 

lejeve, si dhe dokumentacioneve të tjera., per mjetet qe kane ne perdorim dhe eshte pergjegjes 

per ruajtjen e administrimin e tyre. 

11. 2Korjer per Posten. 
   Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 

1. Të transportojë, të shpërndajë dhe të dorëzojë materiale ose dokumentacion. 

2. Të mirëmbaje mjetet qe ka ne perdorim,ne gjendje të mire, të paster. 

3. Të dorëzojë të gjitha letrat dhe materialet në vendin e duhur dhe brenda afatit kohor të kërkuar 

4. Të mbajë përgjegjësi për personat që shoqëron, për materialet që dorëzon ose shpërndan, si dhe 

për mjetin që drejton, nese perdor mjet. 

5. Detyra dhe përgjegjësi të tjera mund të kërkohen brenda nivelit të pozicionit dhe orarit te punes. 

6. Kryerja e funksioneve rutinore të postës dhe korrierit, shpërndarja dhe regjistrimi i postës 

diplomatike, transportit të mallrave dhe ngarkesa të tjera.  
 

10. 3  Sanitare e zyrave te administrates. 
Detyrat dhe përgjegjësitë : 
 

1. Bën pastrimin e Ambjenteve të Bashkisë. 

2. Gjatë pastrimit nuk lejon hyrjen e personave të tjerë në zyra përveç punonjësve të zyrave përkatëse.  

3. Kryen me korrektësi detyrat që i kërkon eprori. 

4. Pergjigjet per tualetet e institucionit, 
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5. Pergjigjet per bazen material qe ka ne ngarkim dhe kujdeset per mirembajtjen e tyre. 

6. Mban uniformen ne pune dhe sillet korekt me nepunesit dhe qytetaret qe vizitojne institucionin.   

    12.  POLICIA  BASHKIAKE 
  

12.1 Kryeinpsektori i poilicisë 
Detyrat  dhe  përgjegjësitë : 

 
1. Organizon, drejton dhe përgjigjet për sigurimin e zbatimit të detyrimeve që ka policia, brenda 

njësisë territoriale që mbulon. 

2. Organizon e përgjigjet të ndjekë zbatimin e detyrimeve në lëndë, për policinë bashkiake.  

3. Koordinon veprimtarinë e punës me komisariatet e policisë për detyra që lidhen për zbatimin e 

detyrimeve, sipas ligjeve dhe akteve normative të dala për këtë qëllim në fushën e rendit e të 

sigurisë e parandalimin e veprimtarive të kundërligjshme.  

4. Drejton shërbimet që organizohen gjatë veprimtarive të ndryshme duke bashkëpunuar edhe me 

Policinë e Shtetit. 

5. U bën të njohur efektivave në varësi aktet ligjore e nënligjore që ngarkojnë me detyrë policinë, 

punon për aftësimin profesional të tyre. 

6. Kërkon nga efektivat zbatimin e kërkesave të ligjeve dhe të akteve të tjera që e ngarkojnë me 

detyrë.  Përgatit informacione, raporte për bashkinë, si dhe për kryeinspektorin (shef i sektorit të 

policisë në qark) për zbatim të vendimeve dhe të urdhrave që i ngarkojnë detyra policisë.  

7. Planizon detyra për sigurim të rendit dhe për kryerjen e detyrave nga strukturat në varësi.  

8. Kryen studime, përgjithësime, përshkrime që lidhen me veprimtarinë e policisë dhe i punon ato me 

vartësit.  

9. Evidenton rezultatet në plotësimin e detyrave dhe të shërbimeve, përgatit evidencën dhe ia dërgon 

ato bashkisë dhe shefit të sektorit të qarkut sipas afateve të përcaktuara. 

10. Përgatit analizat e punës për gjithë efektivin në varësi. 

11. Mban në evidencë praktikën disiplinore për të gjithë efektivat duke bërë dhe regjistrimin e tyre sipas 

procedurave përkatëse. 

 
12.2  Inspektor policie 

Detyrat dhe përgjegjësitë : 
 

1. Të sigurojë zbatimin efektiv të akteve të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë si dhe vendimeve të Këshillit 
që kanë të bëjnë me sigurimin e rendit e të qetësisë dhe mbarëvajtjen e punëve publike.  

2. Të marrë masa për ruajtjen e pasurisë së Bashkisë si dhe të atyre që administrohen nga ana e saj.  
3. Të sigurojë zbatimin e urdhërave të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë në lidhje me personat  juridik e 

fizikë , që nuk plotësojnë konform ligjit detyrimet financiare e fiskale , ndaj Bashkisë apo Komunës, si 
dhe çdo detyrim tjetër pasuror ndaj tyre.  

4. Të mbikqyre dhe te verifikojë nëse shtetasit në administrim të pasurisë së tyre, te zbatojnë ose 
plotësojnë kërkesat e akteve bashkiake.  

5. Të kontrollojë, bllokojë, pezullojë dhe prishë ndërtimet e paligjshme , kur vendoset nga organi 
përgjegjës i bashkisë. 

6. Të ndalojë zënien e paligjshme të trojeve, ndërtesave dhe objekteve të bashkisë, si dhe të organizojë 
lirimin e tyre.  



 

56 

7. Të kujdeset për qetësinë publike ,duke shmangur zëniet, mënjanuar zhurmat e shkaktuara nga 
grumbullimet e njerëzve,autoparlanteve, radiove e magnetofonëve.  

8. Të marrë masa për ruajtjen e rendit, kur ka grumbullime njerëzish, si në tregje, panaire,ceremoni 
publike,artistike, fetare e sportive, në kinema, teatro, pallate e salla sportive , objekte të kultit dhe 
në mjedise të tjera publike.  

9. Të inspektojë tregjet, të kontrollojë zënien e vendeve për tregti ambulante, të verifikojë pajisjen me 
licencë të tregtarëve dhe personave të tjerë që merren me veprimtari shitblerjeje, me tregtimin e 
pijeve alkoolike , objekteve me vlera artistike e kombëtare , lëndëve djegëse, të kontrollojë 
respektimin e masës,peshës dhe çmimin e shitjes.  

10. Të kujdeset për respektimin e orarit të shërbimit të njësive tregtare,bufeve, restoranteve, bilardove, 
lojrave të fatit e të objekteve të tjera me veprimtari publike. 

13. NJËSITË ADMINISTRATIVE ( 1 – 7 ) 
 
Administrata e Njëisë Administrative organizohet dhe funksionon mbi bazën dhe strukturen e organikës 

së miratuar nga organet kompetente. Struktura e saj është e përbere nga Administratori, Nepunëse 

Taksash, Nëpunësi Social ,ne rastin kur ka Specialist i Bujqësisë, Veterineri, Specialist Ndërtimi dhe. 

Ipunonjes te policies bashkiake. 

Njësia Administrative ka qendrën e aktivitetit, vulën dhe stemën shtetërore, ushtron aktivitetin e vet në 

Bashkinë e Kolonjes në sipërfaqen që mbulon në bazë të ndarjes administrative, si dhe përgjigjet para 

ligjit.  

Njësia Administrative siguron funksionet e saj në nje nivel sa me afër shtetasve që banojnë në territorin 

brenda ndarjes administrative. Respekton të drejtat dhe liritë themelore të shtetasve të saj të 

sanksionuara në kushtetutë dhe në ligje të tjera. Nxit dhe mbeshtet pjesëmarrjenefektive te komunitetit 

në qeverisjen vendore.  

Administrata e Njësisë Administrative ështe organ i depolitizuar, ajo ndjek të gjitha problemet sociale në 

territorin e saj, bashkëpunon me organet përkatëse dhe komunitetin mbi bazën e respektimit të ligjit, 

moralit dhe besimit fetar. Bashkëpunon me forcat e rendit,organizon punën për njohjen dhe zbatimin e 

ligjit si dhe merr masa për zbatimin e akteve dhe urdhërave të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë Kolonje. 

 
Rregulla të Përgjithshme 

 
1. Vërtetimet koopetence e njesive, lëshohet në 3 (tre) kopje, një kopje e vërtetimit që lëshohet 

qëndron në zyrën e arkiv – protokollit, një kopje e merr personi i interesuar dhe kopja e trete që 
dorëzohet prane Bashkisë Qendër duhet të ketë bashkelidhur saj mandatin e arkëtimit. 

2. Vërtetimet jane tip, sipas përcaktimit që bën Bashkia qendër sipas zyrës dhe përmbajtjes që 
kërkohet dhe duhet të firmoset nga Administratori dhe nga  nëpunësi i financës +arkiv+protokolli. 
Në rastin kur vërtetimi lëshohet nga zyra të tjera të Njësisë Administrative duhet të ketë me 
patjetër 2(dy) firma. 

3. Për çdo vërtetim paguhet tarifa përkatëse e përcaktuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë. 
Vërtetimi që qëndron në institucion në pjesën fundore të tij duhet të ketë tarifen sipas rastit, vulen, 
Nr. mandat arketimit si dhe datën. 

4. Në fund të çdo ditë pune nënpunesi pergjegjes, bën përmbledhësen e mandat arkëtimeve. 
5. Nëpunësi i taksave është përgjegjës për vërtetimin e shlyerjes së detyrimeve financiare. 
6. Në rast të mos zbatimit të rregullave financiare në menaxhimin e vlerave monetare mbahet 

përgjegjësi administrative sipas detyrimeve që ngarkon kjo rregullore; 
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7. Në rast kostatimi të shklejes, njoftohet me shkrim Administratri, Drejtuesi i të Ardhurave, Drejtoria 
e Financës dhe Buxhetit dhe Sekretari i Përgjithshëm, ose N/Kryetaret, sipas koopetences. 

8. Sekretari i Përgjithshëm(N/Kryetari) merr masa për rregullimin e gjendjes. 
 

Vula dhe përdorimi i saj në Njësitë Administrative 
 

1. Vula në Njësinë Administrative mbahet dhe përdoret nga nëpunësi i financës + arkiv protokollit, ose 

nepunesi i taksave kur nuk kate tille,në zyrën e personit qe e administron. 

2. Vula vendoset në dokumentin e firmosur nga Administratori dhe nëpunësi i finances + arkiv 

protkollit.  

3. Nëpunësi i financës + arkiv protokolli mban përgjegjësi për mbajtjen e vulës dhe vendosjen e saj në 

vertetimin me të gjitha firmat. 

4. Në rast të konstatimit të humbjes apo dëmtimit të vulës, vihet menjëherë në dijeni Administratori, 

Sekretari i përgjithshëm dhe 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 

organetkompetente. 

13.1 Administratori 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 
1. Mbështet tërë veprimtarinë e tij në bazë të ligjit Nr.139/2015 “Për organizimin dhe funksionimin e 

qeverisjes vendore”, si dhe në aktet e tjera ligjore e nënligjore në fuqi.  

2. Ai është i ngarkuar me ligj si përfaqësues zyrtar për të ushtruar të drejtat dhe kompetencat e të 

gjitha detyrave që i janë ngarkuar nga Kryetari i Bashkisë.  

3. Përgjigjet për gjithë veprimtarinë e administratës së qendrës administrative dhe realizon detyrat 

konform ligjit.  

4. Zbaton vendimet dhe urdhrat e Kryetarit të Bashkisë.  

5. Raporton përpara Kryetarit të Bashkisë sa herë kërkohet prej tij.  

6. Njofton Kryetarin e Bashkisë për të gjitha shkeljet e akteve ligjore e nënligjore që vëren në qendrën 

administrative, zgjidhja e të cilave varet nga Bashkia.  

7. Mban lidhje institucionale me të gjitha organet dhe institucionet eprore dhe përfaqëson zyrtarisht 

qendrën administrative.  

8. Kërkon nga ndërmarrjet dhe institucionet e ndryshme që kanë detyrime ligjore sherbimesh si 

furnizim me ujë, energji elektrike, kanalizimet, rrugë, pastrim, gjelbërim, mbrojtjen e mjedisit, që të 

zbatojnë detyrimet në kohën e duhur. 

9. Mban lidhje dhe bashkërendon punën me subjektet politike dhe shoqatat e ndryshme për ndjekjen 

dhe zgjidhjen e problemeve që janë në interes të banorëve.  

10. Organizon punën dhe ngarkon me detyra konkrete aparatin e administratës,miraton planet mujore 

të punës dhe ndjek realizimin e detyrave të administratës.  

11. I kërkon administratës raporte periodike për zbatimin e plotë ose të pjesëshëm të detyrave. 

Organizon pritjen e popullit.  

12. Përgjigjet për disiplinën e administratës dhe propozon masa disiplinore kur konstaton shkelje të 

ligjeve në fuqi. 
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13. Për realizimin e detyrave të parashikuara në aktet ligjore dhe nënligjore ka të drejtë të marrë 

vendime, urdhra dhe urdhëresa të ndryshme, të cilat duhet të konfirmohen nga Kryetari i Bashkisë.  

14. Në raste fatkeqësish natyrore është i detyruar të njoftojë Kryetarin e Bashkisë dhe organizon 

menjëherë punën për dhënien e ndihmës dhe kërkon mbështetjen edhe të organizmave të tjera që 

nuk varen prej tij.  

15. Nëshkruan korrespondencën zyrtare dhe përgjigjet për mënyrën e administrimit të vulës. 

16. Kryen çdo fuknsion tjeter të deleguar nga Kryetari. 
 

13.2 Financë + arkiv+ protokoll 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 

1. Ka varësi ne ushtrimin e detyres edhe nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, Zyrës së Arkiv – 

Protokollit, ne bashkidhe  raporton në mënyrë periodike pranë tyre. 

2. Arkëton të gjithë mandatet e  lëshuar nga nëpunësi i tatimeve.  

3. Rregjistron çdo ditë në librin e arkës dhe derdhjet në bankë. 

4. Plotësimi i dokumentacionit financiar çdo fillim muaji, evidence e të ardhurave,  listëprezencat etj. 

5. Kontroll në teren bashkë me nëpunësin e tatimeve për evidentimin e bizneseve. 

6. Përpunimin e dokumentave për në arkiv. 

13.3 Nëpunës  taksash + rregjistim + llogaritje detyrimesh. 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 

1. Ka varësi drekte edhe nga Sektori i të Ardhurave dhe raporton në mënyrë periodike lidhur me 

arritjen e objektivave. 

2. Bën mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore 

3. Merret me evidentimin e bizneseve në njësi, nxjerrjen e debitorëve, përgatitje dokumentacioni. 

4. Dalje në terren për evidnetimin e bizneseve debitore. 

5. Plotësimin e pasqyrave për realizimin e të ardhurave çdo ditë. 

6. Derdhjen e arkëtimeve në fund të çdo dite me përmbledhëset përkatëse. 

7. Mbledh dhe krijon bazën e të dhënave për objektet dhe subjektet e taksueshme. 

8. Ruan dhe arkivon të dhënat që kjo zyrë merr nga zyrat që kanë detyrimin ligjor për dhënien e 

informacionit në  lidhje me  subjektet dhe objektet e taksueshme.  

9. Regjistron të gjithë objektet dhe subjektet e taksueshme. Gjithë informacionin e grumbulluar e 

rregjistron në rregjistrat përkatës, në rastin konkret krijon në kompjuter rregjistrat elektronikë. 

10. Rregjistron dhe ruan ndryshimet e siguruara nga proçesi kontrollit apo inspektimeve të gjitha 

korigjimet e mundëshme që vijnë nga aktet e kontrollit apo inspektimet e kryera nga personat  

përgjegjës  për këtë qëllim, i rregjistron dhe i hedh në rregjistrat përkatës. 

11. Dorëzon tek zyra e faturimeve listat e tatimpagueseve me regjistrimet periodike. Ketë e realizon në 

mënyrë përiodike sipas rregullores. 

12. Mirëmban bazën e të dhënave. Baza e të dhënave mund të jetë krijuar në rregjistra të zakonshëm 

apo elektronikë. Është përgjegjës për ruajtjen, mirmbajtjen dhe arkivimin e bazës së të dhënave. 

13. Trajton ankesat ndaj rregjistrimeve, përpunon të gjitha ankesat që vijnë në lidhje me pasaktësitë në 

proçesin e rregjistrimit. Ka për detyrë të investigojë dhe të përgatisë raportet përkatëse per ti 
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percjelle tek Përgjegjësi i Sektorit në Bashki.  

14. Arkton paratë nga taksat, tarifat, liçensimet e ndryshme, merkatoja/tregu i lirë. 

15. Lëshon kopje të mandat arkëtimeve për çdo subjekte taksapagues në momentin e pagesës. 

16. Rregjistron mandat-arktimet në rregjistrin e arkës dhe në kompjuter. 

17. Dorëzon paratë në arkën qëndrore të Bashkisë ose në bankë dhe respekton limitet e mbajtjes së 

parave gjendje në arkë. 

18. Përgatit listën e subjeketeve që kanë paguar detyrimet dhe e dërgon tek Sektori i të ardhurave  

19. Përgatit raportet periodike për të gjithë çështjet që kanë të bëjnë me rregjistrimin dhe mirembajtjen 

e të dhënave dhe i percjell ato tek Përgjegjësi i Sektorit në Bashki. 
 

13.4  Punonjës  social 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

1. Ka varësi të drejtpërdrejte edhe nga Sektori i Shërbimeve Sociale dhe paraqet pranë këtij sektori 

listën emërore të personave që përfitojnë ndihmë ekonomike. 

2. Verifkimin e të dhënave për grupet në nevojë. 

3. Përgatitjen e projekt- vendimeve. 

4. Dalje në terren për verifikim. 

5.  Inspektori (administratori) i Ndihmës Ekonomike në bashki dhe njësi Administrative eshte nëpunës 

me varësi direkte nga Përgjegjësi i Sektorit dhe ka si detyrë. 

6. Të identifikojë familjet në nevojë për ndihmë ekonomike, të verifikojë gjendjen ekonomike të tyre 

dhe propozojë në stafin e drejtorisë familjet në nevojë për të përfituar ndihmën ekonomike dhe 

masën e saj, duke marrë pjesë në hartimin e projekt-vendimit që paraqitet në Këshillin Bashkiak. 

7. Të verifikojë gjendjen social-ekonomike të familjeve në nevojë, të cilat janë parashikuar të futen për 

herë të parë në skemë, si dhe dy herë në vit të gjitha familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike, 

përpilon listat emërore të anëtarëve madhore (nga mosha 18 vjeç e lart) të familjeve që kanë 

paraqitur kërkesën për të përfituar ndihmë ekonomike. 

8. Të vlerësojë nevojat e individëve apo familjeve që kërkojnë të marrin shërbime shoqërore në 

përputhje me prioritetet e bashkisë dhe grumbullojë informacione për rrjetin e shërbimeve publike 

e private që veprojnë në territorin e bashkisë, si dhe ndihmojë aplikantët në përgatitjen e 

dokumentacionit për personat që aplikojnë në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

9. T’iu ofrojë qytetarëve konsulencë për legjislacionin dhe procedurat që duhet të ndjekin në zgjidhjen 

e problemeve të tyre, gjithashtu të sqarojë pretenduesit për ligjin, të drejtat dhe detyrimet që duhet 

të plotësojnë për t’u përfshirë në skemën e ndihmës ekonomike. 

10. Të mirëpresë kërkesat e qytetarëve të cilët pretendojnë ndihmë ekonomike. 

11. Specialisti grumbullon informacione dhe harton statistika mbi nevoja që ka drejtoria për shtimin 

efinancimit, në varësi të gjendjes ekonomike dhe numrit të familjve që janë ose duhen shtuar në 

skemën e ndihmës ekonomike. 

12. Përgatit shkresat dhe kërkon informacionet e nevojshme për gjendjen e familjeve apo anëtarëve të 

sajnë institucionet përkatëse si: Zyrën e Punës, Zyrën e Tatim-Taksave, Zyrën e Sigurimeve 

Shoqërore, ZRPP (hipoteka), Zyrën e Regjistrimit të Automjeteve, drejtoritë pranë bashkisë dhe 

përgatit dosjet e trajtimit për çdo familje. 
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13. Përgatit materialin me shkrim për familjet apo individë që do përfshihen në skemën e 

ndihmësekonomike për muajin pasardhës dhe e trajton në stafin e drejtorisë para dërgimit të tij për 

miratim në Këshillin Bashkiak. 

14. Bën ndryshimet përkatëse sipas vendimit të stafit të drejtorisë dhe përgatit relacionin 

eprojektvendimin për miratimin e tij në mbledhjen e radhës në Këshillin e Bashkisë. 

15. Pas miratimit në Këshillin Bashkiak dhe konfirmimit nga Prefekti të listave të ndihmës ekonomike 

bën afishimin e tyre në vendin e përcaktuar nga bashkia për të gjitha familjet e përfshira në skemën 

e ndihmës ekonomike.  

13.5 Punonjes i Policise Bashkiake. 
Detyrat dhe përgjegjësitë 

 

1. Punonjesi  i policies  i ngarkuar ne njesine administrative varet nga Kryeinspektori  i Policise 
bashkiake dhe nga Administratori. 

2. Punonjesi  i policies ka te njejtat detyra, te percaktuara ne kapitullim per policine bashkiake ne kete 
rregullore. 

3. Per rastet kur gjykohet se punonjesi  i policies kerkohet per tu angazhuar nga bashkia ne njesi te 
tjera administrative, bazuar ne planet e punes te rena dakort paraprakisht, me lejen e 
administratorit angazhohet, brenda detyres funksionale, ne njesi te tjera administrative, brenda 
teritorit te bashkise. 

14.QENDRA KULTURORE “F.NOLI”, BIBLIOTEKA, MUZETEdhe KLUBI SPORTIV “Gramozi”. 
 MISIONI 

 

 Siguron intensifikimin e jetës artistike kulturore për të gjitha grupmoshat e qytetit, përmirësimin e 

cilësisë së jetesës për të gjithë qytetarët, krijimin e mundësive çdo artisti të ri të rritet 

profesionalisht dhe të vlerësojë kontributin e çmuar të artistëve të njohur brenda vendit. 

 Siguron organizimin e aktiviteteve si dhe monitorimin e projekteve artistike kulturore të  financuar 
nga Bashkia e Kolonjesdhe mbeshtet te gjitha aktivitetet promovuese te vlerave me te mira te 
tradites, zakoneve, kulinarise, vlerat etnokulturore, historike e mundesite e zhvillimit te turizmit 
malor e familjar,  me synim intensifikimin e jetës artistiko - kulturore  dhe ritjen e interest te 
vizitoreve vendas e te huaj, per ta parekrahinen e Kolonjes dhe Leskovikut sinje vend atratkiv nga 
pikpamja e produktit turistik qe afron.  

 Punon per ruajtjen e fondit te librave dhe ritjen e pasurimin e vazhdueshem te inventarit te 
bibliotekes dhe organizon te gjithe punen per promovimin e librit duke u kujdesur qe qytetaret dhe 
veçanerisht te rinjte dhe nxenesit e shkollave te kene akses ne njohjen dhe frekuentimin e fondit te 
bibliotekes. 

 Punon per ruajtjen, mirembajtjen e pasurimit te fondit te muzeut historik te rrethit qe ndodhet ne 
qytetin e Ersekes, (sinje pasuri e ralle per treven e Kolonjes) po edhe te muzeumeve te tjera ne 
teritorin e bashkise Kolonje dhe organizon punen per ta kthyer ate ne nje qender atraktive per 
qytetaret , nxenesit e shkollave dhe veçanerisht per turistet vendas por edhe per turistet e huaj. 

 Harton politika dhe plane veprimi duke synuar nxitjen dhe intesifikimin e jetës sportive, si dhe 
zhvillimin e infrastrukturës së ambienteve sportive me prametra bashkohorë. 

 Krijon te gjitha mundesite per vazhdimesine e perfaqesimit, organizimin, trajnimin, mbeshtetjen dhe 

plotesimin e kerkesave minimale per klubin e futbollit “Gramozi”, per perfaqesimin sa me dinjitoz ne 

aktivitetet kombetare. 
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 Harton projekte për krijimin e qendrave multifunksionale moderne sportive publike, me 

kushte optimale dhe të hapura për të gjithë qytetaret e bashkise Kolonje. 

 Siguron bashkëpunimin me institucionet e arsimit dhe shkencës për aksesimin nga ana e qytetarëve 

të terreneve sportive të shkollave pas përfundimit të procesitmësimor. 

 Harton projekte për zhvillimin e infrastrukturës së ambienteve sportive në parametra bashkohorë 

dhe në përputhje me politikat kombëtare për zhvillimin e sportit në të gjitha kategoritë e 

qytetarëve. 

 Harton procedurat për realizimin e aktiviteteve sportive dhe mbështetjen e projekteve artistiko – 

kulturore; 

 Siguron zbatimin e proçedurave për realizimin e aktiviteteve dhe monitorimin e projekteve artistike 

e kulturore. 

 Ideon dhe nxit riorganizimin e sportit në shkolla dhe organizimin e aktiviteteve të shumta sportive 

midis shkollave të mesme tëbashkise. 

14.1. Pergjegjes i Qendres Kulturore ,Bibliotekes dhe Muzeumeve 
 

1. Punon për administrimin dhe gjallërimin e jetës kulturore dhe artistike të qyteteve Erseke dhe 
Leskovik , por edhe te njesive te tjera administrative,në përputhje me politikat e Bashkisë me një 
fokus të veçantë mbi aktivitetet rinore.  

2. Menaxhon, përzgjedh dhe vlerëson projektet e ndryshme artistike të cilat financohen nga Bashkia 
Kolonje.  

3. Përgatit të gjithë materialin e duhur për një projektet  kulturore (shkresa përcjellëse, kontrata çelje 
fondi) dhe e ndjek atë deri në realizimin dhe financimin e projektit.  

4. Mbikqyr organizimin dhe realizimin e ceremonialit zyrtar, ne raste festash, ne institucionet arsimore 
e mbledhje soleme , nen kujdesin edhe te protokollit te bashkise, sipas rasteve. 

5. Koordinon punën me sektorë të tjerë për realizimin e projekteve të përbashkëta të fushës kulturore 
dhe artistike.  

6. Drejton punen për pasurimin, mirembajtjen, ripërtëritjen dhe publikimin e fondeve te muzeumeve, 
si trashegimi e paster e traditave dhe vlerave  historike, etnokulturore dhe muzeale te krahines se 
Kolonjes dhe Leskovikut. 

7. Mbikqyr punen e punonjesve te bibliotekes per ruajtjen e pasurimin e fondit te librave, si dhe per 
krijimin e kushteve te pershtatshme per qytetaret e nxenesit e shkollave per terheqjen e 
frekuentimin e librit. 

8. Ndjek dhe kontrollon fondet e caktuara per sektorin dhe neneshkruan te gjitha dokumentat 
financiare te hartuara nga ekonomisti i sektorit, bazuar ne kopetencat dhe proçedurat ekonomiko 
financiare te udhehequra dhe mbikqyrura nga drejtoria e ekonomise dhe  finances ne bashki.   

9. Mban lidhje me organizatat lokale dhe kombëtare që trajtojnë problemet e të rinjve për organizimin 
e aktiviteteve të përbashkëta, kulturore dhe rekreative.  

10. Organizon veprimtaritë kulturore që përfshijnë: Festa lokale, festa kombëtare dhe zyrtare. 
11. Mundëson projekte të perbashkëta me institucionet artistike profesionale, projekte të përbashkëta 

me grupe amatore, projekte artistike në mjedise të hapura publike, projekte artistike në nivel lokal, 
krijon formacione në vartësi të Bashkisë etj.  

12. Mban lidhje me krijues, asamble, grupe artistike dhe nxit projeket e tyre  
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13. Organizon projekte muzikore sipas një programi vjetor, projekte teatrore, projekte te arteve 
figurative, projekte filmike.  

14. Drejton dhe përcakton detyrat vartësve sipas planit mujor apo sipas projekteve.  

15. Harton programe për ripërtëritjen e traditave.  

16. Realizon veprimtari kushtuar figurave atdhetare e ngjarjeve të tjera historike.  

17. Publikon vlerat nëpërmjet ekspozitave, fletpalosjeve, masmedias, botimeve, bisedave etj.  

18. Ndjek punën për pasurimin e arkivit duke u ngarkuar detyra vartesve ose vjelje, dokumentash në 
arkiva.  

19. Raporton tek eprori direkt për çdo problem që del gjatë punës.  
20. Mban listëprezencën dhe e paraqet në ditën e fundit të muajit pranë Sektorit të Burimeve 

Njerëzore. 

14.1.2 Financieri (Per Q.Kulturore;Biblioteken;Muzeun dhe Klubin Sportiv “Gramozi”) 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 

1. Eshte pergjegjes per manexhiminekonomiko financiar te fondeve qe jepen per te gjitha institucionet 
kulturore dhe klubin sportive “Gramozi”. 

2. Krijon te gjitha mundesite per mbeshtetjen financiare, ne kohe te aktiviteteve kulturore, te 
aktiviteteve te tjera promovuse, te projekteve konkrete kulturore e artistike, bazuar ne praktikat te 
regullta financiare dhe brenda kopetencave qe i jane dhene nga drejtoria ekonomike e bashkise. 

3. Mermasa qe tu paraprije kerkesave vjetore per fonde financiare te institucioneve kulturore sportive 
dhe udheheq punen per materializimin ne buxhetin e bashkise te kerkesave te ketyre institucioneve 
per fondet perkatese. 

4. Ndjek në mënyrë të vazhdueshme plotësimin e shpenzimeve në mënyrë operative e përfundimtare 
për çdo muaj, dy mujor dhe vjetor. Per çdo rast,jep mendimin ekonomik për problemin. 

5. Ndjek plotësimin e evidencave në afat sipas programit statistikor dhe i dërgon ato në organet 
përkatëse. 

6. Ndjek zbatimin e marrëdhënieve me degën e Buxhetit dhe Thesarit. 
7. Mban evidencë kontabël që kjo të pasqyrojë saktë, hollësisht dhe në kohën e duhur të gjitha 

ndryshimet që vërtetohen në bilancin financiar të sektorit. 
8. Përgatit bilancet  mujore dhe vjetore, llogarit dhe plotëson listëpagesat. 
9. Ne bashkepunim me drejtorine e ekonomise e finances te bashkise drejton punen per rialokimin e 

fondeve te sektorit te kultures dhe sportit, sipas kerkesave qe dalin ne mbeshtetje te projekteve dhe 
aktiviteteve te paparashikuara. 

10. Organozon punen per zbatimin e disiplines dhe  regullave financiare te miratuara paraprakisht, ne 
sektorin e kultures dhe sporteve ne lidhje me qarkullimin e vlerave materiale dhe monetare. 

11. Ne bashkepunim edhe me sektorin e te ardhurave te bashkise, organizon me punonjesit e sektorit, 
punen per mbledhjen dhe arketimin e te ardhurave qe vine nga aktivitetet kulturore, sportive, nga 
vizitat ne muze, nga okupimi i sallave me aktivitete kulturore,aktivitete politike dhe veprimtari te 
tjera per te cilat aplikohen tarifat perkatese. 

12. Per te gjitha ambjentet qe kane ne perdorim te sektorit dhe qe vendoset per tu dhene me qera te 
treteve, ne bashkepunim me sektorin juridik dhe drejtorine e te ardhurave ne bashki, eshte 
perfaqesuese e sektorit, per lidhjen e kontratve dhe mbikqyr permbushjen e detyrimeve kontraktuale 
nga qeradhenesit, si dhe ndjek vjeljen e kontrates sipas afateve ligjore, ne perputhje me proçedurat 
ligjore dhe Vendimet perkatese, qe regullojne qeradhenien e ambjenteve shteterore. 

13. Mban listëprezencen dhe e paraqet në diten e fundit të muajit të firmosur prejt tij dhe përgjegjësit 
pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore. 
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14. Kryen detyra te tjera ne kordinimin e mbarevajtjes se puneve te sektorit te kultures dhe sportit dhe 
kryen edhe angazhime te tjera kur i kerkohen nga drejtuesit e bashkise. 

14.1.3 Aktor/Regjizori; Iinstrumetiste/Aktor 
Detyrat dhe përgjegjësitë 
 

1. Regjizori ne perputhje me planin vjetor dhe ne bashkepunim me drejtuesin e sektorit dhe trupen e 
aktoreve dhe instrumentisteve,eshte pergjegjes per perzgjedhjen e materialeve artistike, te 
materialeve per teatrin e kukllavesi dhe eshte pergjegjes per manexhimin e te gjitha aktiviteteve te 
tjera edhe jashte  sallave. (ne ambjentet e jashteme). 

2. Regjizori qe njekohesisht eshte edhe aktor eshte punonjes i pallatit te kultures dhe ka ne varesi te 
gjithe instrumentistet dhe aktoret dhe pergjigjet per manexhimin ditor te aktivitetit te tyre. 

3. Bashke me instrumentistin qe eshte edhe udheheqes artistik organizojne punen per plotesimin e 
kalendarit te aktiviteteve te parashikuara kulturore dhe artistike. 

4. Aktoret dhe instrumentistet, kryejne te gjitha detyrat e ngarkuara per permbushjen e aktiviteteve 
cermoniale dhe veprimtari te tjera ne mbeshtetje te aktiviteteve promovuese, panaire, marin pjese 
ne aktivitetet perfaqesuese e festivalet e ndryshme konkuruese, duke bashkepunuar edhe me 
aktore te tjere dhe me talentet e reja. 

5. Udheheqesi artistik dhe akor/regjizori sipas rastit drejtone punen ne pergatitjen profesionale ne 
tavoline ose ne skene sipas nje plan  kalendari te dakortesuar dhe firmosur nga drejtusi i 
institucionit dhe drejtuesit e bashkise. 

6. Ne bashkepunim me institucionet arsimore, organiizojne punen per thithjenne veprimtarite 
kulturore e artistike te talenteve te reja dhe planifikojne kurse per mesimin e instrumentave 
muzikore, organizimin e festivaleve te kenges dhe evidentimine talenteve ne aktrim , duke u 
kujdesur edhe per perfshirjen e tyre ne planin vjetor te aktiviteteve. 

7. Kryejne detyra te tjera kur u ngarkohen nga eproret dhe drejtuesit e bashkise. 
8. Jane pergjegjes per aktivitetin e tyre te perditshem ne pune dhe i neneshtrohen zbatimit te 

disiplines formale, per kohen e punes e te pushimit, sipas dispozitave perkatese, njelloj si te gjithe 
punonjesit e tjere te bashkise. 

14.1.4 Ciceron.  
Detyrat dhe përgjegjësitë 
 

1. Ciceroni eshte punonjes me kohe te plote ne muzeun historik te bashkise Kolonje , por edhe per 
muzeumet e tjerane teritorin e bashkise. 

2. Ciceronet kane per detyre te ruajne mirmbajne e propogandojne tere vlerat arkivore te muzeut , 
vlerat historike, arkeologjike, deshmite historike,vlerat dhe reliket e ralla dhe çdo deshmi qe tregon 
opo evokon historine, ngjarje dhe data te cilat na bejne krenare per vlerat qe kemi trasheguar. 

3. Ciceronet duhet te kujdesen vazhdimisht per ngritjen e nivelit te tyre kulturor e njohjes sa me te 
thelle te gjithe fondit te muzeut duke e bere terheqes dhe interesant per vizitoret. 

4. Te perpiqen per pasurimin dhe thithjen e vlerave te reja, te pa zbuluara dhe te jene ne pararoje te 
propagandimit te vlerave unikale qe gjenden ne fondin tone, pertej teritorit te bashkise Kolonje, 
sipas nje programi te rakorduar me drejtuesit e sektorit dhe drejtuesit e bashkise. 

5. Ne bashkepunim me ekonomistin  dhe drejtuesit e sektorit, jane pergjegjes per parashikimin e 
fondeve te nevojshme per realizimin e aktiviteteve vjetore te planifkuara.    

6. Te organizojnepunen dhe te marin masat per vjeljen e te ardhurave nga biletat e vizitoreve, sipas 
proçedurave te percaktuara nga drejtoria e finances e bashkise.  

7. Te angazhohen ne veprimtari te tjera ne dobi te bashkise. 
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8. Jane pergjegjes per mardheniet ne pune si te gjithe punonjesit e bashkise dhe pergjigjen 
administrativisht per shkeljen e disiplines ne pune e mos permbushjen e detyrave dhe objektivave 
te parashikuara. 

14.1.5Punonjese e bibliotekes. 
Detyrat dhe përgjegjësitë 
  

1. Punonjesji i bibliotekes ka per detyre te ruaje dhe te mirmbaje fondin e librit dhe eshte pergjegjes 
edhe per inventarin fizik te ketij fondi. 

2. Krijon kushte te pershtatshme per te gjithe frekuentusit e librit duke e instruktuar perdorusin e 
librit edhe per kujdesin ne perdorim dhe per pergjegjesine per ta kthyer ate ne afat. 

3. Mban shenimet ne kartelat perkatese sipas proçedurave te percaktuara paraprakisht. 
4. Zbaton me perpikmeri orarin e punes dhe eshte pergjegjese per shkeljen e disiplines ne pune, sipas 

dispozitave te kodit te punes. 
5. Kryen detyra te tjera te ngarkuara nga drejtuesit. 

14.1.6 Magazinier.  
Detyrat dhe përgjegjësitë 
 

1. Të përgjigjet  për bazën materiale që ka në ngarkim. 
2. Të plotesoje dokumentat per levizjen e vlerave materiale paster pa gabime ,te qarta dhe te 

plotesohen ashtu sic  e kerkon formati.  
3. Të azhornoje çdo ditë veprimet e hyrje-daljeve sipas urdhrave, kontratave dhe planeve të miratuar 

të shpërndarjes t`ju bashkengjit dokukumentave te magazines dokumentat justifikues per hyrjet 
dhe daljet e materialeve. 

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

5. Pergjigjet per mbajtjen e rregullt te materialeve  ne magazine per te mos u demtuar. 
6. Magazinieri eshte pergjegjes per zbatimin e disiplines ne pune. 

14.1.7 Punonjese Kultures ne qytetin e Leskovikut. 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 
  

1. Eshte punonjese qe varet edhe nga administratori i njesise administrative te qytetit te Leskovikut nga 
pikpamja administrative, si dhe nga qendra kulturore e bashkise per nga aktiviteti i perditshem ne 
lidhje me projektet kulturore artistike. 

2. Eshte pergjegjese per mbarevajtjen e objekteve kulturore si kinemaja, pallati i kultures, dhe 
biblioteka, per ate fond qe ka.  

3. Eshte pergjegjese per manexhimin e qendres se zerit dhe per cermonialin e organizuar ne raste 
aktivitetesh, ne bashkepunim edhe me punonjesit e tjere te qendres kulturore te bashkise Kolonje. 

4. Udheheq veprimtarine kulturore artistike ne institucionet arsimore e parashkollore te qytetit te 
Leskovikut, ne bashkepunim, me qendren kulturore te bashkise. 

5. Bashke me punonjesit e finances dhe taksave te njesise administrative mer masa per arketimin e 
detyrimeve ne rastet e lejimit te veprimtarive politike e veprimtarive te tjera,ne ambjentet e 
kinemase dhe pallatit te kultures dhe  per te cilat aplikohen tarifa.  

6. Kryen edhe detyra te tjera ne rast se kerkohen, brenda mundesive, si dhe mer pjese ne aktivitete te 
njesise administrative te qytetit Leskovik. 
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14.2 Përgjegjësi i Klubit Futbollit dhe Sporteve.   

Detyrat dhe përgjegjësitë 
 

1. Nxit dhe zhvillon kulturen sportive, nepermjet aktiviteteve praktike, sidomos me rinine, duke 
bashkepunuar ngushte me shkollat ne teritorin e bashkise. 

2. Kordinon punën me sektorët e ndryshëm të Bashkisë. 
3. Ndërhyn në disiplinimin, çertifikimin me cilësi bashkëkohore të instruktorëve dhe traniereve të 

futbollit 
4. Ndjek ecurinë e skuadres së futbollit (Sport Klub Gramozi) dhe ndërhyn për mbarëvajtjen e tij 

përgatirore materiale dhe financiare. 
5. Harton plane javore, mujore dhe vjetore për klubin e futbollit, ekipet e moshave dhe aktivitetet 

sportive dhe ja paraqet grupit të punës dhe Kryearit të Bashkisë. 
6. Organizon aktivitete sportive në kopshte dhe shkolla. 
7. Bashkëpunon me Komisiaratin e Policise Kolonje për sigurimin normal të aktiviteteve dhe veçanërisht 

të aktivitetit Kombetar te klubit te futbollit Gramozi. 
8. Mbështet zhvillimin e lojrave popullore, eskursioneve, garave të biçikletave dhe festës së balonave. 
9. Organizon seminare me shkollat per aktivitet dhe kulturen sportive. 
10. Kontrollon gjendjen e terreneve sportive të shkollave dhe ndihmon në mirëmbajtjen e tyre. 
11. Në bashkëpunim me drejtoritë e shkollave ndërton planet e shfrytezimit të ambienteve sportive te 

aktiviteteve ne çdo kohe. 
12. Raporton tek Kryetari i Bashkisë, ose N/Kryetari, për të gjitha problemet e zhvillimit të kulturës 

sprortive. 
13. Ndihmon në zgjedhjen dhe heqjen e instruktoreve që merren me përgatitjen sportive. 
14. Në bashkëpunim me drejtoritë e shkollave dhe mësuesit e edukimit fikzik lufton per ngritjen klasave 

sportive  dhe zhvillimin e spartakiadave. 
15. Takon, koordinon me firma, ndërmarrje apo individë në drejtim të financimit të punimeve të 

ndryshme në strukturat sportive. 

14.2.1. Trainieri i Futbollit 
Detyrat dhe përgjegjësitë:  
 

1. Të rritë njohuritë tekniko-profesionale dhe te zotroje  liçencen perkatese, të të drejtuarit të ekipit. 
2. Të ndjeke dhe nënshtrohet kurseve të kualifikimit për sektorin që mbulon. 
3. Të stervisë strukturën (ekipin) me profesionalizëm të plotë. 
4. Të ndjekë ecurinë për çdo individ dhe evidentojë atë. 
5. Të zbatojë me korrektësi të plotë orarin e stërvitjes. 
6. Të forcojë disiplinën në stërvitje dhe jashtë saj 
7. Të interesohet për gjendjen shëndetësore dhe formën sportive të çdo lojtari.  
8. Të mbaje evidence të plotë për paraqitjen dhe largimin e çdo lojtari. 
9. Të kontrollojë dhe të dijë gjendjen e bazës materiale për stervitje dhe aktivitet. 
10. Të japë mendime për kualifikime ose jo të sportistëve. 
11. Të kontrolloje dhe të dijë gjendjen konkrete të ekipit si edhe të fushës për çdo ndeshje. 
12. Për çdo problem apo shqetësim të informojë me shkrim apo me gojë Pergjegjesin e Sporteve. 
13. Të argumentojë dhe zhvillojë analiza për çdo stërvitje me problemet dhe detyrat për çdo individ. 
14. Të marrë pjesë çdo ditë të hënë në analizë dhe të dërgojë informacion në sektorin e sportit në 

Bashki. 

14.2.2 Magazinier/Puntor Fushe 
Detyrat dhe përgjegjësitë 
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1. Të përgjigjet  për bazën materiale që ka në ngarkim. 
2. Të plotesoje dokumentat per levizjen e vlerave materiale paster pa gabime,te qarta dhe te 

plotesohen ashtu sic  e kerkon formati.  
3. Të azhornoje çdo ditë veprimet e hyrje-daljeve sipas urdhrave, kontratave dhe planeve të miratuar 

të shpërndarjes t`ju bashkengjit dokukumentave te magazines dokumentat justifikues per hyrjet 
dhe daljet e materialeve. 

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

5. Pergjigjet per mbajtjen e rregullt te materialeve  ne magazine per te mos u demtuar. 
6. Magazinieri eshte ka edhe detyrat per mirembajtjen e fushes dhe detyra te tjera sipas percaktimeve 

ne piken 14.2.3,  dhe eshtepergjegjes per disiplinen ne pune. 

14.2.3 Punëtori i fushave te futbollit (stadiumit) 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 

1. Në varësi të aktiviteteve që do të zhvillohen, nga ana e drejtuesit të sporteve pranë Bashkisë, mund 
të ndryshohet orari i punës, por jo më pak se tetë orë pune. 

2. Të mbajë pastër ambientet e stadiumit dhe te ambjenteve te tjera si fusha edhe godinë. 
3. Të punojë çdo dite sistematikisht për mirëmbajtjen e fushës së stadiumit për të krijuar kushte sa më 

të mira në loje. 
4. Të bëjë vijëzimet, vendosjen e rrjetave të portave si edhe problemeve të tjera që kanë të bëjnë me 

zhvillimin normal të një ndeshje futbolli, po edhe te aktiviteteve te tjera masive. 
5. Të interesohet për mirëmbajtjen dhe gadishmërinë e sistemit të dusheve në stadium. 
6. Të pastrojë dhe mirëmbaje shkallët e stadiumit, dhe te ambjenteve te tjera sportive  
7. Të mirëmbajë rrethimin e stadiumit si dhe gjelbërimin e tij. 
8. Të mos lejohet të zhvillohen veprimtari të ndryshme ne stadium pa lejen e Pergjegjesit te Sporteve. 
9. Të mirembaje dhe të ketë në gadishmeri bazen materiale për çdo ditë stërvitje. 
10. Zbaton me perpikmeri orarin e punes dhe eshte pergjegjese per shkeljen e disiplines ne pune, sipas 

dispozitave te kodit te punes. 

15. AGJENCIA E PYJEVE DHE KULLOTAVE  KOLONJE 
 

 MISIONI 

Struktura përgjegjëse për pyjet dhe kullotat në bashki është organ i specializuar i këtij shërbimi në nivel 

vendor, me atribute teknike, menaxhuese e këshillimore, në përbërje të bashkisë. 

Struktura përgjegjëse për pyjet dhe kullotat në bashki kryen shërbime teknike e publike në fondin pyjor 

vendor dhe ka këto detyra: 

1. Qeverisjen tërësore të pyjeve dhe të tokave pyjore. 

2. Mbledhjen e të dhënave për zhvillimin e pyjeve publike dhe private. 

3. Manexhim e pyjeve kullotave dhe te gjithe fondit pyjor e kullosor ne teritorin e bashkise Kolonje dhe 

planifikimin e te ardhurave nga kullotat, nga tarifat e shfrytezimit te pyjeve per lende dhe dru zjari 

dhe tarifat per shfrytezimin e fondit pyjor nga ndertimi i veprave hidreenergjitike(HEC), nga ndertimi i 

linjave te tensionit te larte dhe linjave te tjera ajrore dhe nentokesore, nga ndertimi i veprave te tjera 

per qellime mbareshtrimi  te blektorise me stalla, manexhimin e te ardhurave nga taksat e tarifat  per 

fondin pyjor e kullosor privat etj. 

4. Ruajtjen e ekuilibrit biologjik në fondin pyjor vendor. 
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5. Mbajtjen dhe administrimin e të gjitha dokumenteve për hartimin dhe zbatimin e planeve të 

mbarështimit të fondit pyjor privat brenda njësisë administrative të bashkisë. 

6. Të mbajë të dhëna të sëmundjeve, dëmtuesve dhe zjarreve në pyjet e kullotat e bashkisë. 

7. Përgatitjen e projekteve për investimet në pyje e kullota. 

8. Drejtimin dhe mbikëqyrjen e punës për përmirësimin e zonave të gërryera dhe luftimin e gërryerjeve, 

të rrëshqitjeve e të ortekëvebrenda territorit të bashkisë. 

9. Ndjekjen, bashkëpunimin, harmonizimin dhe kryerjen e veprimtarive kërkimore në pyje e kullota. 

10. Sigurimin e mbështetjes teknike nëpërmjet këshillimit të pronarëve privatë dhe të komunitetit, 

organizimin e trajnimeve dhe të shërbimeve këshillimore për pronarët private. 

11. Kontrollin dhe marrjen në dorëzim të punimeve të kryera në pyje e kullota, pavarësisht nga burimi i 

financimit. 

12. Mirëmbajtjen dhe funksionimin e infrastrukturës në fondin pyjor bashkiak. 

13. Hartimin dhe zbatimin e një programi për trajnimin e punonjësve të shërbimit pyjor dhe aftësimin e 

tyre professional. 

14. Mbështetjen e zhvillimit të agropylltarisë në bashki. 

15.1 Pergjegjesi i Agjensise 

Detyrat dhe përgjegjësitë : 
Pergjegjesii  Agjencisë së Pyjeve dhe Kullotave pranë Bashkisë Kolonje siguron që : 

1. Të ketë një administrim, qeverisje dhe zhvillim të fondit pyjor e kullosor publik në përputhje me 
politikat dhe strategjitë e miratuara, legjislacionin në fuqi dhe dhe detyrimet që lindin nga 
marrëveshjet, konventat, protokollet dhe traktatet ndërkombetare ku Republika e Shqipërisë është 
palë. 

2. Organizon punën për mbrojtjen e fondit pyjor e kullosor publik nga faktoret e ndryshëm biotik dhe 

abiotik dhe marrjen e masave për përmirësimin e gjendjes. 

3. Bën përgatitjen e projekt-planit vjetor buxhetor për të plotësuar nevojat financiare të operacioneve 

dhe masave teknike që parashikon të kryhen në sipërfaqet e fondit pyjor e kullosor në pronësi për 

vitin pasardhës buxhetor. 

4. Ne bashkepunim me drejtorine ekonomike dhe te finances dhe sektorin e te ardhurave ne bashki 

bejne parashikim e te ardhurave nga te gjitha burimet e mundshme te shfrytezimit te pyjeve, te 

shfrytezimit te kullotave dhe te ndertimit te veprave ndertimore te infrastrukturave te ndryshme, ne 

fondin pyjor dhe kullosor, te ardhurat nga pyjet private etj. 

5. Marin masat per vjeljen e ketyre te ardhurave sipas nje plani vjetor te detajuar ne bashkepunim edhe 

me sektorin e te ardhurave dhe policine bashkiake, duke zbatuar te gjitha proçedurat si per çdo 

subjekt privat te regjistruar. 

6. Bën njoftimin e Inspektoriatit të Policisë Pyjore për shkeljet dhe dëmtimet e konstatuara në fondin 

pyjor dhe kullosor që ka në administrim. 

7. Bën informimin e publikut, grupeve të interesit dhe shoqatave të ndryshme mjedisore, për 

problemet që lindin me administrimin, zhvillimin dhe mbrojtjen e fondit pyjor e kullosor publik që 

administron. 
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8. Kryen shërbime këshillimore për trajtimin, zhvillimin dhe mbrojtjen e pyjeve dhe kullotave në 

administrim si pjese integrale e fondit pyjor e kullosor kombëtar. 

9. Siguron drejtim dhe menaxhim për përgatitjen dhe perditesimin periodik  te planit te punes   dhe 

buxhetit të Agjencisë me qëllim që të arrihen objektivat,i ofron Kryetarit te Bashkise Kolonje  

mbështetje dhe këshillime  me qëllim që të gjitha elementet thelbesore në fushën e Pyjeve dhe 

Kullotave  të jene të qartë dhe koherente. 

10. Shpërndan punën dhe detyrat për të gjithë punonjesit që ka në varësi me qëllim që të sigurohet 

cilësia, sasia, realizimi në kohë dhe rezultate të matshme me objektivat e planifikuar. 

11. Menaxhimi i dokumentacionit të zyres. 

12. Siguron hartimin e materialeve të ndryshme për Agjencinë e Pyjeve dhe Kullotave. 

13. Harton raporte përmbledhëse dhe periodike.  

14. Ndjek procedurat ligjore që kanë të bëjnë me funksionimin e Agjencisë së Pyjeve dhe Kullotave. 

15. Përfaqeson Agjensine e Pyjeve dhe Kullotave ne takime te ndryshme sipas rastit dhe kërkesave të 

punës. 

16. Merr pjesë në aktivitete, trajnime informuese për të qënë i përditesuar me Legjistlacionin e Pyjeve 

dhe Kullotave të  Shqipërisë dhe të rejat në këtë fushë. 

17. Identifikon mundësitë për bashkëpunim me Institucione e tjera  për të rritur performancën e punës 

së Agjencise së Pyjeve dhe Kullotave. 

18. Eshte pergjegjes per mbarevajtjen ne pune per te gjithe punonjesit e agjensise dhe mer masa 

administrative perkatese bazuar ne kodin e punes dhe akte te tjera, per rastet e mungeses te 

disiplines ne pune,ne rastet e shkeljes te kodit te etikes,ne rastet e mos realizimit te detyrave te 

ngarkuara dhe rastet e kondravajtjeve administrative. 

19. Mban listprezencen dhe e paraqit ne diten e fundit te muajit ne sektorin e burimeve njerezore te 

bashkise. 

15.1.1Specialisti per manexhimin. 
Detyrat dhe përgjegjësitë : 
 

1. Eshte pergjegjes mbajtjen dhe administrimin e të gjitha dokumenteve për hartimin dhe zbatimin e 

planeve të mbarështimit të fondit pyjor publik e  privat brenda njësisë administrative të bashkisë 

Kolonje.  

2. Mban dhe administron te dhenat per semundjet, demtuesit dhe zjaret ne fondin e pyjeve dhe 

kullotave te bashjkise. 

3. Meret me  mbarevajtjen, bashkepunimin dhe harmonizimin e praktikave per  kryerjen e kerkimeve 

studimore e shkencore ne pyje e kullota.  

4. Eshte pergjegjes per  kontrollin dhe marrjen në dorëzim të punimeve të kryera në pyje e kullota, 

pavarësisht nga burimi i financimit. 

5. Eshte pergjegjes per organizimin e mbeshtetjes teknike nepermjet keshillimit te pronareve private 

dhe komunitetit.  

6. Kordinon punen me te gjithe sektoret e tjere te agjensise per evidentimin e burimeve te te 

ardhurave nga perdorimi dhe shfrytezimi i fondit pyjor dhe kullosor, nga te tretet dhe ne 

bashkepunim me strukturat e tjera te bashkise mer pjese aktive ne mbledhjen e tyre. 
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7. Bashkepunon per permbushjen e objektivave dhe kryen detyra te tjera, te ngarkuara nga pergjegjesi 

i agjencise dhe drejtuesit e bashkise, ne bashkepunim me sektoret dhe specialistet e tjere te 

agjensise. 

15.1.2 Specialist per kullotat dhe bimet memedicinale  
Detyrat dhe pergjegjesite 
 

1. Eshte pergjegjes per evidentimin dhe administrimin e  hartes te plote te kullotave ne teritorin e 

bashkise Kolonje. 

2. Eshte pergjegjes per evidentimin dhe administrimin e  te dhenave per floren dhe faunen ne teritorin 

e bashkise. 

3. Ne bashkepunim  me specialistet e tjere te agjensise dhe specialistet e pyjeve ne njesite 

administrative, evidenton kapacitete kullosore per çdo ngaster dhe administron kerkesat per kullota 

duke harmonizuar sa me mire plotesimin e kerkesave me kapacitetet kullosore. 

4. Ne bashkepunim me sektorin e te ardhurave ne bashki dhe sektore te tjere, mban pergjegjesi, per 

mbledhjen e te ardhurave nga kullotat sipas proçedurave te percaktuara paraprakisht. 

5. Ne bashkepunim me drejtuesit e agjensise eshte pergjegjes per mbikëqyrjen e zhvillimit të florës e 

faunës së egër dhe per propozimin e masave per mbrojtjen e llojeve të rrezikuara, të rralla ose në 

rrezik. 

6. Mer pjese aktive ne hartimin e projekteve per permiresimin e fondit te kullotave, ne projektet per 

mbrojtjen e tyre nga gryerjet dhe ne çdo projekt tjeter per zhvillimin, tjetersimin dhe dhenien e tyre 

ne perdorim te treteve, sipas proçedurave dhe udhezimeve perkatese. 

7. Harton raporte dhe te dhena statistikore per sektorin qe mbulondhe i ve ato ne dispozicion te 

strukturave drejtuese, ne funksion te permiresimit te rezultateve te punes. 

8. Kryen edhe detyra te tjera te ngarkuara nga drejtuesit e agjensise dhe drejtuesit e bashkise dhe 

mban pergjegjesi per zbatimin e tyre. 

15.1.3 Specialist per pyjet e kullotave private dhe investimet ne fondin pyjor.  
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

1. Te  administroje harten e pyjeve dhe kullotave private ne teritorin e bashkise Kolonje dhe ne 

bashkepunim me specialistet e tjere te harmonizoje shfrytezimin e tyre sipas kerkesave ligjore. 

2. Te evidentoje nevojat per investime ne pyje dhe kullota, private opo shteterore me qellimin e ruajtjes 

e permiresimit te kapaciteteve te tyre shfrytezuese.  

3. Përgatit, manexhon dhe  kontrollon,  zhvillimin e projekteve për invenstimet në pyje e kullota. 

4. Kujdeset per mirëmbajtjen dhe funksionimin e infrastrukturës në fondin pyjor publik. 

5. Te kujdeset per organizimin e trajnimeve dhe te sherbimeve keshillimore per pronaret private dhe 

grupe te tjera te interesuar. 

6. Te evidentoje burimet e te ardhurave nga çdo pronar privat dhe ne bashkepunim me sektoret e tjere 

te bashkise te jete pjese aktive e realizimit te tyre, sipas afateve te percaktuara ne paketen fiskale te 

bashkise.  

7. Harton raporte dhe te dhena statistikore per sektorin qe mbulon dhe i ve ato ne dispozicion te 

strukturave drejtuese, ne funksion te permiresimit te rezultateve te punes 
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8. Kryen edhe detyra te tjera te ngarkuara nga drejtuesit e agjensise dhe drejtuesit e bashkise dhe 

mban pergjegjesi per zbatimin e tyre. 

15.1.4  Nëpunës Kadastre dhe GIS 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

Specialisti i Kadastres dhe GIS i Agjencisë së Pyjeve dhe Kullotave  pranë Bashkisë Kolonje, siguron që : 

1. Të mbledhe të dhëna për kadastrën e fondit pyjor e kullosor. 
2. Mbajtjen dhe administrimin e të gjithë dokumentave për hartimin dhe zbatimin e planeve të 

mbarshtrimit dhe inventarizimit pyjor, të kadastres pyjore, të projekteve, të pasurive të luajtshme 
dhe te paluajtshme, të të dhënave bazë për tërësinë e fondit pyjor dhe kullosore e të tokave pyjore, 
si dhe të punimeve e të përgjithesimeve statistikore. 

3. Pergatitjen e projekteve per invenstimet ne pyje e kullota. 

4. Ndjekjen, bashkëpunimin, harmonizimin dhe kryerjen e veprimtarive kërkimore në pyje e kullota. 

5. Ndjekjen e përpunimit të metodologjive për mbledhjen e të dhënave të zhvillimit të sektorit të pyjeve 

dhe kullotave, përpunimin e këtyre të dhënave dhe përgatitjen e informacionit për publikun. 

6. Kryerjen e ndryshimeve përkatese ne kadaster nga punimet e kryera në pyje dhe kullota. 

7. Kryerjen dhe pasqyrimin e ndryshimeve ne kadastren e fondit pyjor dhe kullosor, per shkak te venies 

ne dispozicion te ketij fondi sipas kerkesave te te treteve, per zhvillim biznesi apo vepra, investime 

me interes publik. 

8. Pjesmarjen ne bashkepunim me sektorin juridik, finances dhe te ardhurave te bashkise ne  venien ne 

dispozicion te te dhenave, gjate hartimin e kontratave te perdorimit te fondit pyjor e kullusor te 

treteve. 

9. Shkarkimin e volumeve të materialit drusor për çdo ngastër nga prerjet, shfrytezimet, etj. 

10. Shtimin në volum të rritjes vjetore në pyjet që janë në administrim të Bashkise perkatëse. 

11. Harton raporte dhe te dhena statistikore per sektorin qe mbulon dhe i ve ato ne dispozicion te 

strukturave drejtuese. 

12. Kryen edhe detyra te tjera te ngarkuara nga drejtuesit e agjensise dhe drejtuesit e bashkise dhe 

mban pergjegjesi per zbatimin e tyre. 

15.1.5 Roja i pyjeve (inspektoret ne teritorin e njesive administrative) 
Detyrat dhe përgjegjësitë : 

1. Mbikëqyrin e punën për përmirësimin e zonave pyjore të dëmtuar nga faktore të ndryshëm. 

2. Meret me mbikëqyrjen dhe mbrojtjen e florës e faunës së egër. 

3. Jane pjese e kontrollit dhe marrjes në dorëzim të punimeve të kryera në pyje dhe kullota. 

4. Meren me mirëmbajtjen dhe funksionimin e infrastrukturës në fondin pyjor publik. 

5. Me mbështetjen dhe zhvillimin e Agropylltarisë të zonës. 

6. Mbajne pergjegjësi për zonen që kane në administrim (Ekonomite Pyjore) për mbrojtjen dhe 

monitorimin e zonës. 

7. Mbajne procesverbale në momentin e kostatimit të një kundravajtje dhe dokumentojne me të gjitha 

mjetet e mundeshme, foto, regjistrime, video etj. 
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8. Njoftojne menjeherë eperoret de dhe inspektorin e policisë bashkiake të zonës për çdo shkelje në 

pyje dhe kullota. 

9. Organozojne dhe kontrollojne punen e puntoreve sezonale per mbikqyrjen e zjareve, vrojtojne dhe 

sinjalizojne në rastet kur kostatojne zjarre në zonën që mbulojne dhe marrin masa për venien ne 

kontroll te situatave. 

10. Ngarkohen  edhe me detyra te tjera te  nga drejtuesit e agjensise dhe drejtuesit e bashkise dhe 

mban pergjegjesi per zbatimin e tyre. 

20.1.6 Magazinier  
Detyrat dhe pergjegjesite: 
 

11. Të përgjigjet  për bazën materiale që ka në ngarkim. 
12. Të plotesoje dokumentat per levizjen e vlerave materiale paster pa gabime ,te qarta dhe te 

plotesohen ashtu sic  e kerkon formati.  
13. Të azhornoje çdo ditë veprimet e hyrje-daljeve sipas urdhrave, kontratave dhe planeve të miratuar 

të shpërndarjes t`ju bashkengjite dokukumentave te magazines, dokumentat justifikues per hyrjet 
dhe daljet e materialeve. 

14. Përgjigjet materialisht për diferencat që mund të rezultojnë në magazinë  dhe fushen e druve gjatë 
kontrolleve të kryera. 

15. Pergjigjet per mbajtjen e rregullt te materialeve  ne magazine per te mos u demtuar. 
16. Magazinieri eshte pergjegjes per zbatimin e disiplinen ne pune. 

20.1.7 Puntoret 
   Detyrat dhe pergjegjesite: 
 

1. Te jene korekt me disiplinen ne pune duke zbatuar orarin zyrtar. 
2. Te kryejne me korektese detyren, proçesin e ngarkuar te punes dhe ta realizojne me cilesine e 

kerkuar. 
3. Te vene ne dijeni eproret per problemet dhe veshtiresite qe u dalin gjate kryerjes te punes dhe te 

jene bashkepunues ne realizimin e objektivit te vendosur. 
4. Te kerkojne te drejtat e tyre ne rast se u shkelen nga eproret direkt. 
5. Te jene te gatshem per te kryer detyra edhe jashte orarit te punes , ne rastet kur ka nevoje, duke 

kerkuar kompesimin e oreve shtese. 
6. Te respektojne normat elementare te kodit te etikes ne raport me koleget dhe eproret. 

16. Sektori i Rrugeve Rrurale.  

16.3 Përgjegjës 
Detyrat dhe përgjegjësitë : 
 

1. Organizon dhe drejton veprimtarinë e sektorit. 
2. Përfaqëson  sektorinnë tërë aktivitetin e saj administrativ, teknik dhe ekonomiko – financiar. 
3. Organizon mbledhje e takime mujore me qëllim analizimin e punës dhe të gjithë treguesve tekniko- 

ekonomikë duke marrë edhe masat përkatëse. 
4. Përgjigjet për gjithë korrespodencën, materialet dhe evidencat përkatëse, përgatitjen e tyre. 
5. Pergatit listrezencen dhe eparaqit ne diten e fundit te muajit ne sektorin e burimeve njerezore. 
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16.3 Teknik Ndërtimi 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 
1. Harton projekt- preventiva, studime për nevojat qe kane rruget qe ka ne administrim sektori.. 
2. Harton preventiva për invenstime e shpenzime operative në bashkëpunim me sektorin e 

sherbimeve. 
3. Sipas ndarjes se punonjesve ne rruget e fshatrave harton  ne çdo muaj planin e punimeve dhe ndjek 

realizimin e tyre.  
4. Ndjek dhe kontrollon disiplinen ne pune te puntoreve dhe harton raporte periodike per 

mbarevajtjen e disiplines ne pune dhe realizimit te detyrave te ngarkuara.   
5. Harton dhe ndjek zbatimin e programeve të ndryshme si, bllokim rrugësh, shembje, shkarje dheu, 

përmbytje etj. 
6. Përgatit informacione periodike për gjendjen e rrjetit rrugor në administrim duke dhënë dhe 

mendime për masat që duhen marrë për veprime konrete. 

20.1.8 Puntoret rrugeve rrurale. 
   Detyrat dhe pergjegjesite 
 

1. Te jene korekt me disiplinen ne pune duke zbatuar orarin zyrtar. 
2. Te kryejne me korektese proçeset e  punes dhe ta realizojne me cilesine e kerkuar sipas kerkesave 

teknike. 
3. Te mbajne pergjegjesi per segmentin rrugor per te cilin jane ngarkuar dhe te raportojne per punen 

ditore, duke raportuar me eprorin edhe per problematikat qe lindin. 
4. Te vene ne dijeni eproret per problemet dhe veshtiresite qe u dalin gjate kryerjes te punes dhe te 

jene bashkepunues ne realizimin e objektivit te vendosur. 
5. Te jene te gatshem per te kryer detyra edhe jashte orarit te punes , ne rastet kur ka nevoje, duke 

kerkuar kompesimin e oreve shtese. 
6. Te respektojne normat elementare te kodit te etikes ne raport me koleget dhe eproret. 

 

17. AGJENCIA E UJITJE – KULLIM 
 

 MISIONI 
 

 Pastron dhe mirëmban  kanalet kullues të dytë dhe të tretë dhe veprat ujore. 

 Pastron  dhe mirëmban kanalet  e ujitjes sipas iventarit, pastron dhe mirëmban ushqyesit e 

rezervuareve, kontrollon  dhe mirëmban digat e rezervuareve, shkarkuesit katastrofikë, ujëlëshuesit. 

 Organizon dhe  drejton  ujitjen e  kulturave  bujqësore. 

17.1 Pergjegjesi  i Sektorit  
Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 
1. Drejton dhe organizon veprimtarinë e Agjencisë për realizimin dhe menaxhimin e detyrave për  

arritjen e objektivave të përcaktuara në programin vjetor. 

2. Kryen analiza periodike për  veprimtarinë e  njësisë dhe mbi  këtë  bazë informon  Kryetarin e  

Bashkisë. 

3. Parashikon sistematikisht  nevojat  për investime dhe shpenzime. 

4. Mbi bazën e programit dhe planit të punës  të njësisë, harton planin e  punës  për sektorin. 
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5. Ndjek realizimin e objektivave të  vendit të punës . 

6. Merr  pjesë në  shtabin e emergjencave të Bashkisë për të menaxhuar situatat e krijuara   në  

periudha rreshjes intensive 

7. Është  pjesë e  njësisë  të drejtimit teknik të digave të rezervuareve. 

17.2 Specialisti  per ujitjen dhe kullimin. 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 
1. Mban evidence per siperfaqet e ujitshme per çdo njesi administrative dhe per çdo fermer. 
2. Evidenton nevojat per uje dhe mundesite per te shtuar siperfaqet nen uje. 
3. Ndjek gjendjen e kanaleve vadites per te cilet kerkohet nderhyrje dhe mer masa per pergatijen e 

preventivave perkates. 
4. Ndjek ecurine e te gjithe rezervuareve dhe mer masat per pastrimin e ushqyeseve dhe funizimin e 

tyre per te qene te gatshem per sezonin e ujitjes.. 
5. Monitorojne te gjitha digat, para sezonit te dimrit per te qene te sigurt qe nuk rezikohen te 

demtohen nga reshjet. 
6. Organizon punen per evidentimin e siperfaqeve te vaditura per çdo fermer dhe mer masa per 

mbledhjen e te ardhurave perkatese. 
7. Shqyrton kerkesat dhe ankesat e fermereve dhe mer masat per zgjidhjen e tyre. 
8. Eshte pergjegjes per realizimin e detyrave te ngarkuara dhe mbane pergjegjesi per disiplinen dhe 

performance ne pune , bazuar ne kerkesat e kodit te punes.  
 
 

 KAPITULLI V 
 

Komisionet e Përhershme, të Përkohshme dhe Strukturat Konsultative të Bashkisë  

Kryetari I bashkise, krijon me urdher te brendshem komisione te perhershme dhe te perkohshme 

konform natyres se problemeve qe ndiqen apo shfaqen si p.sh.: 

 Komisioni i emergjencave civile  

 Komisioni i prokurimeve publike  

 Komisioni i blerjeve te vogla  

 Komisioni i analizave te kostos  

 Komisioni per dhenjen e autorizimeve dhe licencave  

 Komisioni i monitorimit te objekteve qe jepen me qira  

 Komisioni i inventarizimeve dhe nxjerrjes jashte perdorimit te materialeve  

 Komisioni i strehimit . 

 Komisioni i ndarjes tokes dhe zgjidhjes konflikteve  

Sipas problematikes qe krijohet ne ushtrimin e funksioneve te Bashkise, krijohen dhe komisione me 

emertime te tjera. 

Kryetari i bashkise ben ndryshime te numrit dhe perberjes se komisionit sipas rastit.  
 

Komisioni i Prokurimeve Publike dhe Blerjeve te Vogla 

Komisioni i prokurimeve publike dhe ai i blerjeve te vogla, funksionojne ne baze te ligjit dhe rregullave te 

prokurimit publik. Kryetari i bashkise eshte dhe kryetar i Autoriteti Kontraktor, ndersa si kryetar te 

komisionit vlersimit te ofertave, kryetari i bashkise ngarkon ose zvendesin e tij ose njerin nga drejtoret e 
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drejtorive.Si komisionet e prokurimit, komisionet e blerjeve te vogla ashtu dhe njesia e prokurimeve 

publike duhet te caktohen ne perputhje me kriteret dhe kerkesat e ligjeve dhe rregullave te prokurimit 

publik. 

Komisioni Vendor i Emergjencave Civile 

Detyrat dhe kompetencat e këtij komisioni përcaktohen në ligjin nr. 8756, datë 26.3.2001 “Për 

Emergjencat Civile”, të trajtuara në programin vjetor të emergjencave civile. 

Është komision permanent gjithëvjetor i emergjencave civile dhe ka si detyrë:  

1. Organizimin dhe ndjekjen e aktivitetit të KVEC, duke bashkërenduar punën me oganizatat vullnetare, 

forcat operacionale për planizimin dhe përballimin e emergjencave civile;  

2. Ndjekjen dhe koordinimin e punës me komisariatin e policisë, PMNZSH-në, njësinë e reparteve 

ushtarake, ndërmarrje dhe institucione vendore, subjekte private dhe struktura të tjera, të cilat 

mundësojnë realizimin e planeve të veprimit në rast të emergjencave civile;  

3. Kontrollin e vazhdueshëm të gjendjes fizike të vendstrehimeve të mbrojtjes së popullatës dhe marrjen 

e masave për përmirësimin e gjendjes së tyre; iv. Kontrollin e vazhdueshëm për zbatimin e masave të 

mbrojtjes nga zjarri në vetë godinën e bashkisë, institucionet dhe ndërmarrjet e vartësisë;  

4. Evidenton rastet e dëmeve nga zjarri, rrëshqitje toke, përmbytje, dëmtime më eksploziv etj., dhe 

organizon punën për dhënien e ndihmës emergjente e më pas financiare të të dëmtuarve në bazë të 

legjislacionit në fuqi;  

5. Evidenton forcat operacionale, OJF-të vendase e të huaja që veprojnë në territorin e bashkisë, me 

qëllim angazhimin e përfshirjen e tyre në raste emergjence;  
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5.Ligjin Nr.9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”,  

6.Ligjin Nr.8503, datë 30.06.1999 “Për të drejtën e informimit për dokumentat zyrtare”,  

7.Ligjin Nr.8517, datë 22.07.1999 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, me ndryshime;  

8.Nr. 10 119, datë 23.4.2009 "Për Planifikimin e Territorit", i azhurnuar me Ligjin Nr. 22/2013  

• Ligj nr. 110/2013, datë 01.04.2013,  

9.Ligjit Nr.7674, datë 23.2.1993 “Për shërbimin dhe inspektoriatin veteriner“, i azhornuar,  

10.Ligjit Nr. 8224, datë 15.05.1997 “Për policinë bashkiake”, me ndryshime;  
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