
DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT EKONOMIK,

SOCIAL E TERRITORIAL

MISIONI

Drejtori/e i/ e Drejtorisë ka këto detyra dhe përgjegjësi:

a. Planifikimi analitik sipas analizës ekonomiko-financiare të fondeve të vitit. Hartimi i

detajuar i Projekt Buxhetit të vitit për Këshillin e Qarkut Shkodër;

b. Hartimi dhe përpilimi i rritjeve të autorizimeve të të ardhurave në zbatim të planeve të

përdorimit dhe të ardhurave faktike në Degën e Thesarit;

Menaxhimi efektiv, efiçent dhe transparent i fondeve të planifikuara

buxhetore për të përmirësuar të ardhmen ekonomike dhe cilësinë e jetës.

Respektimi i parimeve të ligjshmërisë për një menaxhim të shëndoshë

financiar dhe tranparent të fondeve publike.

Garantimi i funksionimit të sistemit të menaxhimit financiar

nëpërmjet dokumentimit të vlerave monetare dhe materiale.



c. Hartimi, përpilimi i evidencave mujore të shpenzimeve dhe investimeve, ndjekja dhe

kontrolli i llogarive analitike plan e fakt në çdo fund muaji;

d. Menaxhimi dhe detajimi i fondeve buxhetore të miratuar  për Këshillin e Qarkut Shkodër,

për sigurimin e përdorimit me efektivitet dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi të

fondeve publike;

e. Hartimi i planit buxhetor afatmesëm për Programim e Planifikim, Menaxhim dhe

Administrim;

f. Siglimi i shkresave që dalin nga Drejtoria që drejton duke e konfirmuar shkresën e

konceptuar nga zyrtarët e tjerë të drejtorisë;

g. Kontabilizimi i transaksioneve të bankës (të ardhurat dhe shpenzimet);

h. Mirëmbajtja e rregullt e regjistrit të aseteve fikse, llogaritja dhe regjistrimi kontabël i

tyre;

i. Regjistrimi i rregullt i aseteve të reja dhe shlyerjes së atyre të dala nga përdorimi;

j. Barazimi i llogarive të stoqeve me kontabilitetin financiar;

k. Vendosja në dosje dhe mirëmbajtja e rregullt e tyre sipas llojit të dokumentacionit

kontabël;

l. Përgatitja e regjistrit të detyrimeve për pagesë me detajet e kreditorëve dhe përcjellja e

kryerjes me kohë të të gjitha detyrimeve;

m. Mbajtja e llogarive të magazinës dhe rakordimi me magazinën, si dhe rakordimi i

lëvizjeve;

n. Llogarit, evidenton, dhe ekzekuton në kohë pagat, sigurimet shoqërore, udhëtimet e

dietat, dhe të tjera shpenzime që i përkasin personelit të Këshillit të Qarkut Shkodër;

o. Përpilimi i listepagesave për pagat dhe hedhja e tyre në librin e pagave, përpilimi i

listave të sigurimeve shoqërore dhe tatimit mbi të ardhurat;

p. Kontrolli i dokumentacionit dhe miratimi i transaksioneve financiare;

q. Azhornimi dhe kuadrimi i ditarit përmbledhës të shpenzimeve si dhe i ditarëve analitik

çdo ditë;

r. Rakordimi me të gjitha drejtoritë që krijojnë të ardhura në fund të çdo muaji dhe

mbajtja e proçesverbaleve përkatëse;

s. Rakordimi me Degën e Thesarit për arkëtimin e të ardhurave në mënyre periodike, si

dhe nxjerrja e evidencës mujore të të ardhurave;



t. Pas rregjistrimit dhe kontabilizimit të të gjitha veprimeve të vitit, bëhet mbyllja e

llogarive vjetore dhe hartimi i bilancit vjetor me të gjitha pasqyrat anekse të tij;

u. Kryerja e veprimeve dhe përgatitja për inventarizimin e pasurisë së institucionit.

Rakordimi pas inventarit i gjendjes fizike me atë kontabël;

v. Ndjekja e lëvizjes së inventarit fizik të zyrave;

w. Hartimi i llogarisë vjetore dhe pasqyrave financiare të Këshillit të Qarkut Shkodër;

x. Informacione periodike mbi realizimin e shpenzimeve për Këshillin e Qarkut Shkodër

y. Shqyrtimi dhe përpilimi i shkresave të ndryshme dhe zgjidhja e problemeve që dalin

gjatë muajit, që lidhen me pozicionin dhe detyrat funksionale.

z. Përgjigjet për organizimin, bashkërendimin dhe drejtimin metodologjik të veprimtarisë së

aktivitetit të magazinave për regjistrimin në mënyrë kronologjike të gjithë

dokumentacioneve ( Fletë-Hyrje, Fletë-Dalje), për magazinat: 1-Kancelari, 2-Karburant,

3-Inventari ekonomik, për Këshillin e Qarkut Shkodër;

aa. Siguron që veprimtaria të jetë në përputhje me legjislacionin;

bb. Kryen detyra të tjera të ngarkuara nga Titullari i institucionit. Ka detyrimin të përmbushë

çdo urdhër tjetër apo porosi (me shkrim dhe me gojë) të nivelit epror në kuptimin e

hierarkisë, që nuk përfshihet në pikat më lart, nuk përbëjnë shkelje ligjore, dhe që nuk

cënojnë dinjitetin e zyrtares/it.

KJO DREJTORI KA NË PËRBËRJE TË SAJ KËTO SEKTORË:

 SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT SOCIAL

 SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT DHE TERRITORIAL


