
DREJTORIA E SHËRBIMEVE JURIDIKE DHE PROJEKTEVE

MISIONI

Duke pasur parasysh detyrimin për shkurtimin e numrit e personelit, por dhe vazhdimin e

ekzistencës së të gjithë detyrimeve ligjore të njëjta si përpara shkurtimit të Personelit në

AKQSH, Misioni i Drejtorisë së Shërbimeve Juridike dhe Projekteve, Por dhe Drejtorive të tjera

në KQSH është shumë-dimensional, kjo duke marrë në konsideratë, detyrat dhe veprimtarinë e

kësaj Drejtorie.

Shqyrtimi dhe kontrolli i ligjshmërisë të veprimtarisë së KQSH,

duke ofruar ndihmën juridike

për të gjitha projektvendimet dhe relacionet

si dhe duke ofruar ndihmën juridike

për zgjidhjen e të gjithë problematikave, në realizimin e funksionit

kushtetues dhe ligjor

të Këshillit, Kryetarit, Kryesisë dhe AKQSH.



Sigurimi i ligjshmërisë së veprimtarisë së Këshillit të Qarkut Shkodër, duke ofruar ndihmën

juridike për zgjidhjen e të gjithë problematikave, në realizimin e funksionit kushtetues dhe ligjor

për ndërtimin dhe zbatimin e politikave rajonale në harmoni me politikat shtetërore, duke u

përballur me dy sfida kundërthënëse:

Sigurimi i një qeverisje të efikase dhe efiçente, sa më afër interesave të bashkive dhe qytetarëve

të Qarkut Shkodër, në përballje me frymën aktuale politike jopozitive për përcaktimin e rolit,

funksioneve dhe kompetencave që duhet të ketë organi vendimarrës i Qarkut për zhvillimin e

qëndrueshëm të Qarkut dhe të vendit, për një zhvillim rajonal të balancuar, me qëllim zhvillimin

social ekonomik, uljen e varfërisë, barazinë, demokratizimin dhe sundimin e ligjit.

Zbatimi me korrektësi dhe ndërgjegje të lartë i të gjitha ligjeve dhe akteve nënligjore aktuale, në

ushtrimin e kompetencave të kufizuara të Këshillit të Qarkut Shkodër, duke u përballur me

sfidën e zbatimit të parimeve kushtetuese për decentralizimin dhe autonominë vendore, si dhe me

një personel të pamjaftueshëm, si rezultat i ristrukturimit në vitin 2016.

Misioni i ushtrimit të kompetencave juridike

Shqyrtimi dhe kontrolli i ligjshmërisë të veprimtarisë së Këshillit të Qarkut Shkodër, duke ofruar

ndihmën juridike për të gjitha projektvendimet dhe relacionet në ushtrimin e vendimarrjes të

gjitha strukturave të institucionit si dhe duke ofruar ndihmën juridike për zgjidhjen e të gjithë

problematikave, në realizimin e funksionit kushtetues dhe ligjor të Këshillit, Kryetarit, Kryesisë

dhe administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër.

Sigurimi i zbatimit të ligjeve dhe akteve nënligjore për kontrollin dhe ndjekjen e të gjitha

procedurave për marrjen e statusit “Dëshmor i Atdheut”, për pensionet e posaçme shtetërore, si

dhe për dhënien e titujve të nderit.

Misioni i ushtrimit të kompetencave për transportin rrugor dhe emergjencat

Menaxhimi dhe koordinimi i punëve të Njësisë së Transportit Rrugor dhe Emergjencave Civile,

duke synuar realizimin e kompetencave ligjore të Këshillit të Qarkut Shkodër, për rregullimin e

transportit rrugor, si dhe ofrimin e shërbimeve cilësore për bashkitë dhe qytetarët, për ndjekjen e

procedurave në vlerësimin e dëmeve në rastet e fatkeqësive natyrore, në zbatim të ligjeve dhe

akteve nënligjore në fuqi për këtë qëllim.



Drejtori/e i/e  Drejtorisë ka këto detyra dhe përgjegjës për:

a. Të organizojë punën e sektorëve dhe të stafit nën përgjegjësinë e tij/saj sipas detyrave që

rrjedhin nga kuadri ligjor sektorial;

b. Të drejtojë, vlerësojë dhe koordinojë punën e sektorëve dhe të stafit nën përgjegjësinë e

tij/saj;

c. Sigurimin e zbatimit të ligjshmerisë në praktikën e vendimmarrjes së Këshillit të

Qarkut, akteve administrative të nxjerra nga Kryetari i këshillit të Qarkut dhe në të gjithë

veprimtarinë administrative të Këshillit të qarkut Shkodër;

d. Siglon shkresat që dalin nga Drejtoria që drejton duke e konfirmuar shkresën e

konceptuar nga zyrtarët e tjerë të drejtorisë;

e. Dhënien e ndihmës, konsulencës juridike të gjitha drejtorive dhe sektorëve të

institucionit të Këshillit të Qarkut Shkodër, duke kontrolluar nga ana juridike shkresat e

institucionit të Këshillit të Qarkut Shkodër;

f. Përfaqëson institucionin në konfliktet gjyqësore;

g. Organizimin dhe menaxhimin e punës për realizimin e prokurimeve publike në

bashkëpunim me strukturat përkatëse të Këshillit të qarkut Shkodër;

h. Është përgjegjës, kontrollon dhe shqyrton aspektin juridik të Projekt Vendimeve dhe

Relacioneve për mbledhjet e Këshillit të Qarkut Shkodër;

i. Përgatitjen e Projekt Vendimeve dhe Relacioneve për mbledhjet e Këshillit të Qarkut

Shkodër, në lidhje me propozimet për pensionet e posaçme shtetërore dhe shtesat e

pensioneve që i drejtohen Këshillit të Ministrave;

j. Hartimin e kontratave, marrëveshjeve, në bashkëpunim me drejtoritë, sektorët përkatëse,

kontrata, marrëveshje që mund të lidhen me persona fizik apo juridik;

k. Interpretimin e bazës ligjore, si dhe kur kjo kërkohet nga punonjësit për zbatim, dhe

funksionimin sa me normal të punës;

l. Shqyrtimin e dokumentacionit përkatës, plotësimin e kushteve dhe rregullave për marrjen

e liçencës dhe është përgjegjës për dhënien e liçencave, librit të udhëtimit dhe

Çertifikatave, duke u bazuar në ligjin Nr. 8308 datë 18/03/1998 “Për transportet

rrugore,” të ndryshuar;

m. Hap dhe plotëson dosjet, në bashkëpunim me grupin e ngritur për këtë qëllim, për

shpalljen e dëshmorëve të atdheut dhe për marrjen e statusit “Dëshmor i Atdheut” dhe



harton Projekt Vendimin dhe Relacionin përkatës, për t’u paraqitur në mbledhjen e

Këshillit të Qarkut;

n. Kontrollon zbatimin e  procedurave për dekorime apo dhënie titujsh sipas ligjit përkatës;

o. 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 PROJEKTEVE

 SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE


