
SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT DHE TERRITORIAL

MISIONI

Sigurimi i planifikimit dhe nxitjes së

zhvillimit të qëndrueshëm të territorit

nëpërmjet përdorimit racional të tokës dhe

burimeve natyrore.

Identifikimi i potencialeve dhe planifikimit

të qëndrueshëm të territorit të Qarkut

Shkodër.

Zbatimi, monitorimi dhe punë efikase në

funksion të hartimit të Planit të

Përgjithshëm Rajonal .

Sigurimi i  cilësisë në hartimin e Planit të

Përgjithshëm Rajonal, nëpërmjet realizimit

të diskutimeve dhe bashkërendimeve me çdo

autoritet të planifikimit dhe pale të

interesuar, përpara fillimit dhe gjatë

hartimit të Planit të Përgjithshëm Rajonal.



Specialisti/ja ka këto detyra dhe përgjegjësi:

a. Është përgjegjës për koordinimin e proçeseve të planifikimit të territorit në nivel qarku;

a. Është përgjegjës dhe sipas rastit shqyrton nismën dhe dokumentet e planifikimit sektorial

të qarkut;

b. Kontrollon projektet, si dhe të gjitha aspektet teknike dhe kadastrale të dokumentacionit,

që shoqëron kërkesën për studime urbanistike, leje zhvillimore;

c. Shqyrton nga ana teknike detyrat e projektimit;

d. Në bashkëpunim me bashkitë e qarkut Shkodër dhe Njësitë Administrative përkatëse

harton fish-projekte në fushën e ndërtimit;

e. Harton projekte dhe projekt-preventiva për ndërhyrje të mundshme në rikonstruksion të

rrugëve në administrimin e Bashkive apo Njësive administrative përkatëse, në bazë të

kërkesës së tyre;

f. Harton plan-vendosje dhe preventivë për ndërhyrjet (raste emergjencash, riparime,etj)

që parashikohen të kryhen nga Këshilli i Qarkut Shkodër;

g. Përgatit dokumentacionin teknik të tenderave që do të zhvillohen;

h. Shqyrton dhe zgjidh kërkesat dhe ankesat e qytetarëve për probleme të urbanistikës;

i. Harton Projekte-Teknike dhe gjithë dokumentacionin  shoqërues për të aplikuar në

programe të caktuara, si Fondi i Zhvillimit të Rajoneve, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, etj;

j. Harton raporte të ndryshme në fushën e planifikimit territorial, duke dhënë dhe idetë,

sugjerimet teknike përkatëse;

k. Mban statistikën urbane dhe, lëshon planimetritë përkatëse në bazë të kërkesës së

qytetarëve dhe i firmos ato;

l. Ofron asistencë bashkive përkatëse, sipas kërkesës, në  lidhje  me  projektet e financuara

nga  FSHZH  për plotësim dokumentacioni të objekteve;

m. Mirëmban Arshivën e Sektorit të planifikimit dhe zhvillimit territorial;

n. Është përgjegjës për kryerjen e detyrave që lidhen me shërbimet për emergjencat – detyra
që janë përcaktuar në Urdhërin e Brendshëm të hartuar për ngritjen e grupit të punës për
këtë shërbim

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 zyrtarit/es.


