
SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

MISIONI

1. Veprimtaria e Sekretarit/es të Përgjithshëm të Këshillit të Qarkut Shkodër zhvillohet në

bazë të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, dhe akteve tjera ligjore dhe nënligjore

që kanë të bëjnë me sekretarët e përgjithshëm, por dhe në bazë e për zbatim të

Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe akteve ligjore e nënligjore. Sekretari/ja i/e

Përgjithshëm/e është nëpunësi më e/i lartë civil në institucionin e Këshillit të Qarkut

Të Zhvillojmë Qarkun Shkodër Së Bashku
duke Krijuar një Qark më demokratik,

një Qark më të begatë,
nëpërmjet Sigurimit të zhvillimit harmonik dhe të qëndrueshëm në të

gjithë territorin e Qarkut Shkodër
nëpërmejt Zbatimit të objektivave të kohezionit ekonomik, social dhe
territorial në Qarkun tonë, në mbështetje të parimeve të barazisë dhe

solidaritetit
duke Promovuar parimet dhe

mekanizmat e qeverisjes së mirë dhe të nxitjes së proçesit të
decentralizimit

për të mirën dhe në shërbim të banorëve të qarkut Shkodër
dhe të Axhendës së integrimit Evropian



Shkodër. Është kategoria më e lartë e menaxhimit të institucionit, që ka përgjegjësinë për

formulimin e politikave dhe këshillimin rreth tyre; që përcakton objektivat dhe formulon

programet, standardet dhe procedurat përkatëse për zbatim; që siguron përdorimin efiçent

të burimeve materiale, njerëzore të nevojshme për realizimin e programeve dhe arritjen e

objektivave; që sipas ligjit, vizionit, direktivave dhe udhëheqjes së Titullares së

institucionit planifikon dhe drejton veprimtarinë e përditshme administrative të

institucionit, si dhe përfaqëson, me autorizm të Titullares së institucionit, atë në takime

dhe forume brenda dhe jashtë vendit, çdo gjë sipas direktivave, drejtimeve dhë nën

udhëheqjen e Kryetares/it së institucionit të Këshillit të Qarkut Shkodër.

2. Sekretari/ia e/i Përgjithshëm i Këshillit të Qarkut Shkopdër varet direkt nga Kryetarja/i

e/i Këshillit të Qarkut Shkodër.

3. Sekretari/ja  i/e Përgjithshëm/e ka këto detyra dhe përgjegjësi:

a. Ka rol kryesor në formulimin dhe monitorimin e zbatimit të politikave;

b. Koordinon dhe bashkërendon punët e drejtorive dhe sektorëve përkatëse të institucionit;

c. Kërkon hartimin e programeve të detajuara të punës për secilën strukturë në varësi të tij

dhe ndjek aktivisht zbatimin e tyre duke bërë monitorimin e tyre;

d. Koordinon dhe garanton përfshirjen e kontributeve të dhëna nga drejtoritë përkatëse,

gjatë proçesit të formulimit të politikave, sipas fushës që mbulon institucioni;

e. Siguron zbatimin e vendimeve lidhur me politikat duke ndjekur rregullisht proçesin dhe

duke marrë masa për zgjidhjen e problemeve;

f. Siguron zbatimin e programeve sektoriale dhe zhvillimin e mëtejshëm të tyre;

g. Analizon raporte;

h. Menaxhon nëpunësit civilë dhe punonjësit e tjerë të institucionit;

i. Organizon punën dhe përcakton detyrat sipas njësive kryesore administrative;

j. Identifikon mundësitë për reduktim të shpenzimeve, për përmirësim të politikave,

programeve dhe performancës institucionale;

k. Menaxhon drejtpërdrejt drejtorët përmes proçesit të raportimit dhe delegimit;

l. Menaxhon nëpunësit civilë dhe punonjësit e tjerë të institucionit;

m. Siguron një klimë bashkëpunimi dhe gjithëpërfshirjeje të stafit dhe promovon zhvillimin

e kapaciteteve njerëzore;

n. Është përgjegjës për ristrukturimin organizativ të institucionit;



o. Miraton përshkrimet e punës së nëpunësve të institucionit;

p. Garanton respektimin e afateve në nxjerrjen e akteve administrative dhe ruajtjen e sekretit

shtetëror;

q. Përgatit dhe merr masa organizative për zhvillimin e takimeve të Këshillit të Qarkut

Shkodër.

r. Promovon iniciativa për përmirësimin e shërbimeve me publikun;

s. Harton rregulloren e brendshme të funksionimit të aparatit administrative;

t. Harton/mbikqyr hartimin e rregulloreve në bazë e për zbatim të ligjeve në fuqi;

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

v. Raporton dhe jep llogari drejtpërdrejt tek Kryetarja e Këshillit të Qarkut Shkodër.

w. 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.

3.1.Ka përgjegjësinë:

a. Të mbështesë Kryetaren/in e Këshillit të Qarkut Shkodër;

b. Të sigurojë mbikëqyrjen dhe koordinimin e administratës së institucionit;

c. Të sigurojë bashkëpunimin me institucione e organet e pavarura;

d. Të sigurojë administrim efektiv dhe efiçent të burimeve financiare, materiale dhe

njerëzore të institucionit, në përputhje me legjislacionin në fuqi;

e. Është përgjegjës për përcaktimin e objektivave dhe detyrave të veçanta të stafit;

f. Mbikqyr veprimtarinë e tyre dhe garanton koordinim dhe bashkëpunim me njësitë e tjera

organizative;

g. Siguron zbatimin e vendimeve lidhur me politikat duke ndjekur rregullisht proçesin dhe

duke marrë masa për zgjidhjen e problemeve;

h. Siguron përdorimin efiçent të burimeve materiale, njerëzore dhe financiare të nevojshme

për realizimin, arritjen e objektivave.

i. Çdo përgjegjësi tjetër që i caktohet nga legjislacioni.


