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NR. Detyrat Fillimi Mbarimi
Struktura 

Përgjegjëse
Struktura Bashkëpunuese

Ndjekja e  procesit zgjedhor për Zgjedhjet për Kuvendin e datës 25.04.2021 në zbatim të detyrimeve që na ngarkohen nga Kodi 

Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë, si dhe ligji 107/2016 “Për Prefektin e Qarkut”.

1.      Verifikimi i ligjshmërisë së akteve me karakter normativ të organeve të njësive të vetëqeverisjes vendore dhe zbatimi i 

Verifikimi i ligjshmërisë së akteve të organeve të njësive të vetëqeverisjes vendore të regjistruara në protokollin e 

institucionit.

Ligjshmëria në veprimtarinë e organeve të njësive të vetqëqeverisjes vendore.

PRIORITETET E INSTITUCIONIT TË PREFEKTIT TË QARKUT DURRËS PËR VITIN 2021

Monitorimet dhe inspektimet nga Task-Forca e drejtuar nga Prefekti, lidhur me zbatimin e rregullave/masave në përputhje me 

udhëzimet dhe protokollet e parashikuara me vendim të  Komitetit Ndërministror për Emergjencat Civile,  në kuadër të masave dhe 

zbatimit të rregullave kundër Covid-19.

Ndjekja e planit të rindërtimit dhe riparimit të banesave nga tërmeti i dt 26.11.2019.

PREFEKTI I QARKUT DURRËS

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

PLANI VJETOR I PUNËS TË VEPRIMTARISË SË INSTITUCIONIT TË PREFEKTIT TË QARKUT PËR VITIN 2021

Bazuar në ligjin Nr.107/2016 “Për Prefektin e qarkut”, Urdhërin e Kryeministrit nr.50, datë 12.04.2017 “Për miratimin e detyrave të 

administratës së Prefektit të qarkut”, Rregulloren e Brendshme të institucionit të institucionit miratuar me Urdhërin e Prefektit Nr.06, 

datë 22.01.2018 ”Për miratimin e Rregullores së Brendshme të institucionit të Prefektit të qarkut Durrës si dhe prioritetet dhe 

objektivat e institucionit, po ju paraqes planin vjetor të punës për vitin 2020 si më poshtë.

 Respektimi i kuadrit ligjor për realizimin e programit qeveritar në arsim, shëndetësi, turizëm, punësim, bujqësi, uji i pijshëm, 

energji, siguria publike dhe  shërbimi zjarrfikës.

Rritja e përgjegjësisë dhe angazhimi i strukturave përkatëse në planifikimin dhe marjen e masave për parandalimin e situatatave të 

mundshme emergjente dhe krizave në qark gjatë vitit 2021. 

Verifikimi i ligjshmërisë së akteve me karakter normativ të organeve të njësive të vetëqeverisjes vendore  dhe zbatimi i ligjshmërisë 

në veprimtarinë e institucionit të Prefektit.

Respektimi i kuadrit ligjor për realizimin e programit qeveritar në drejtim të Zhvillimit Urban dhe Mbrojtjes së Mjedisit 

Zbatimi i buxhetit të institucionit për vitin 2021 akorduar nga Ministria e Brendshme dhe përpilimi i rregjistrit të prokurimeve.

Shqyrtimi i ankesave dhe kërkesave të qytetarëve duke i adresuar drejt zgjidhjes ligjore.

 Lufta kundër korrupsionit, forcimit të integritetit të institucioneve dhe promovimi i vlerave, si dhe rritja e performancës në 

administratën publike në nivel Qarku.



1
Verifikimi i ligjshmërisë së akteve të njësive të vetëqeverisjes vendore të 

regjistruara në protokollin e institucionit.
Gjatë vitit Gjatë vitit Sektori Juridik

Të gjithë sektorët sipas detyrimeve 

ligjore

2
Ndjekja e procedurës dhe afateve te parashikuara ne ligj per verifikimin e 

akteve të njësive të vetëqeverisjes vendore.
Gjatë vitit Gjatë vitit Sektori Juridik

Të gjithë sektorët sipas detyrimeve 

ligjore

3

Bashkëpunimi midis sektorëve për verifikimin e ligjshmërisë së akteve 

sipas objektit të aktit.
Gjatë vitit Gjatë vitit Sektori Juridik

Sekretari i Përgjithshëm, Sek. 

Juridik dhe te gjithe sektoret

4

Përgatitja e shkresës përcjellëse mbi bazueshmërinë ligjore të akteve të 

njësive të vetëqeverisjes vendore, argumentimi bazuar ne ligj i rasteve kur 

konstatohet papajtueshmeri ligjore e aktit  dhe paraqitja për miratimin 

përfundimtar nga ana e Prefektit.

Gjatë vitit Gjatë vitit Sektori Juridik
Sekretari i Përgjithshëm, Sek. 

Juridik dhe te gjithe sektoret

5

Përgatitja e kërkesë padisë dhe materialeve përkatëse në rastet kur sipas 

procedurës ligjore nga ana e Prefektit vendoset kërkimi i deklarimit të 

pavlefshmërisë  së akteve në Gjykatë.

Gjatë vitit Gjatë vitit Sektori Juridik Sekretari i Përgjithshëm

7
Hartimi i evidencës mujore dhe progresive mbi numrin e akteve të 

shqyrtuara, dërgimi i kësaj evidence në Ministrinë e Brendshme.
Çdo muaj Çdo muaj Sektori Juridik Sekretari i Përgjithshëm

Verifikimi në vend i ligjshmërisë së akteve të organeve të njësive të vetëqeverisjes vendore .

Ligjshmëria në veprimtarinë e organeve të njësive të vetqëqeverisjes vendore.

1
Ngritja e grupit të punës për verifikimin e ligjshmërisë së akteve në vend 

pranë njësive të vetëqeverisjes vendore

Sipas 

planit të 

kontrolleve

Sipas 

planit të 

kontrolleve

Sektori Juridik Sekretari i Përgjithshëm

2
 Hartimi i Planit për verifikimin e ligjimërisë në vend pranë njësive të 

vetëqeverisjes vendore.
Janar 2021

Shkurt 

2021
Sektori Juridik Sekretari i Përgjithshëm

3
Kryerja e verifikimit të ligjshmërisë ne vend pranë njësive të 

vetëqeverisjes vendore sipas planit të miratuar.
Gjatë vitit Gjatë vitit Sektori Juridik

Grupi i Punës i ngritur me Urdhër 

të Prefektit.

4

Në përfundim të verifikimit hartimi i konkluzioneve dhe rekomandimeve, 

paraqitja e materialit pranë Prefektit dhe dërgimi i tij pranë njësisë së 

vetëqeverisjes vendore.

Gjatë vitit Gjatë vitit Sektori Juridik
Grupi i Punës i ngritur me Urdhër 

të Prefektit.

Bashkëpunimi me njësitë e vetëqeverisjes vendore në drejtim të bazueshmërisë ligjore të akteve.

Rritja e nivelit të hartimit dhe mbështetjes ligjore të akteve .

1

Mbajtja e kontakteve dhe bashkepunimi me sekretarët e këshillave dhe 

specialistët e njësive të vetëqeverisjes vendore në drejtim të përmirësimit 

të punës për hartimin e akteve konform legjislacionit në fuqi nga 

Gjatë vitit Gjatë vitit Sektori Juridik Sekretarët e këshillave bashkiakë.

2

Organizimi i një takimi me sekretarët e këshillave të bashkive dhe 

specialitë jurist e të tjerë që punojnë për hartimin e akteve të këshillave të 

cilat paraqiten për verifikimin e ligjshmërisë.

Gjatë vitit Gjatë vitit Sektori Juridik Sekretarët e këshillave bashkiakë.

Ligjshmëria në veprimtarinë e institucionit të Prefektit.

Bazueshmëria në ligj e veprimtarisë së institucionit të Prefektit.

1

Përgatitja e bazës ligjore të vendimeve, urdhërave, urdhëresave, 

udhëzimeve të nxjerra nga Prefekti dhe dhënia e argumentimit ligjor për 

të gjitha çështjet që shtrohen për zgjidhje nga Prefekti.

Gjatë vitit Gjatë vitit Sektori Juridik
Prefekti, Sekretari i Pergjithshem, 

Te gjithë sektortët.

2

Ndjekja e  procesit zgjedhor për Zgjedhjet për Kuvendin e datës 

25.04.2021 në zbatim të detyrimeve që na ngarkohen nga Kodi Zgjedhor i 

Republikës së Shqipërisë, si dhe ligjii 107/2016 “Për Prefektin e Qarkut”.

Janar Prill 2021 Sektori Juridik Prefekti, Sekretari i Pergjithshem.

3

 Bashkëpunimi me sektorët dhe specialistët e institucionit për dhënien e 

ndihmës juridike për mbështetjen ligjore të akteve që specialistët 

përpilojnë në përmbushje të detyrave të tyre funskionale dhe funksioneve 

e misionit të institucionit të Prefektit.

Gjatë vitit Gjatë vitit Sektori Juridik
Prefekti, Sekretari i Pergjithshem, 

Te gjithë sektortët.

4

Ndjekja e ndryshimeve në legjislacion dhe legjislacionin e ri që del në 

funksion të punës së institucionit të Prefektit dhe bën njohjen me këto 

ndryshime të gjithë sektorëve të institucionit.   

Gjatë vitit Gjatë vitit Sektori Juridik
Prefekti, Sekretari i Pergjithshem, 

Te gjithë sektortët.

Mbrojtja e interesave ligjore të institucionit të Prefektit edhe në rrugë gjyqësore.

Njohja me kërkesë paditë në të cilat institucioni Prefektit thirret si palë e 

paditur apo palë e tretë. Përgatitja e materialeve sipas çështjeve, 

prapësimet ankimet e rekurset dhe përfaqësimi në gjykatë sipas 

Gjatë vitit Gjatë vitit Sektori Juridik
Prefekti, Sektori Juridik, Avokati i 

shtetit

1

Përgatitja e kërkesë padive që do të ngrihen nga institucioni i Prefektit 

dhe materialeve shoqëruese për në gjykatë, për problematikat që kërkojnë 

zgjidhje gjyqësore sipas miratimit të Prefektit.

Gjatë vitit Gjatë vitit Sektori Juridik
Prefekti, Sektori Juridik, Avokati i 

shtetit

Përfaqësimi ligjor i institucionit të Prefektit në proceset gjyqësore.



2

Trajtimi i praktikave të adresuara nga  Sektori i Policisë Rrugore,për 

dhënien e masave administrative plotësuese për patentat e lëshuara nga 

shtete të huaja në zbatim të Udhëzimit të Ministrisë së Brendshme 

Nr.687, datë 05.12.2013 "Për mënyrën e evidentimit dhe të shqyrtimit të 

Gjatë vitit Gjatë vitit

Sektori i Monitorimit 

të Kompetencave 

Vendore dhe 

Funksioneve të 

DVP

1
Zbardhja e vendimit të Prefektit, plotësimi i praktikës shkresore për 

kthimin pranë Sektorit të Policisë Rrugore. 
Gjatë vitit Gjatë vitit

Sektori i Monitorimit 

të Kompetencave 

Vendore dhe 

Funksioneve të 

DVP

2

VKM Nr.134 datë 07.03.2003 “Për vërtetimin dhe legalizimin e 

dokumentave të lëshuara në Republikën e Shqipërisë për përdorim jashtë 

vendit dhe të dokumentave të huaja për përdorim brenda vendit”

Gjatë vitit Gjatë vitit

Sektori i Monitorimit 

të Kompetencave 

Vendore dhe 

Funksioneve të 

Posta Durrës

3

4

Monitorimet dhe inspektimet nga Task-Forca e drejtuar nga Prefekti, 

lidhur me zbatimin e rregullave/masave në përputhje me udhëzimet dhe 

protokollet e parashikuara me vendim të  Komitetit Ndërministror për 

Emergjencat Civile,  në kuadër të masave dhe zbatimit të rregullave 

kundër Covid-19.
Gjate  vitit Gjate vitit

Sektori i Monitorimit 

të Kompetencave 

Vendore dhe 

Funksioneve të 

Deleguara

Prefekti, Sektori i Monitorimit të 

Kompetencave Vendore dhe 

Funksioneve të Deleguara, 

Institucionet e perfshira ne Task 

Force

5

Informacion ditor pranë ZOS dhe Ministrisë së Brendshme lidhur me 

ecurinë e Qarkut Durrës lidhur me situatën e krijuar nga Covid-19 Gjate  vitit Gjate vitit

Sektori i Monitorimit 

të Kompetencave 

Vendore dhe 

Funksioneve të 

Deleguara

Prefekti, Sektori i Monitorimit të 

Kompetencave Vendore dhe 

Funksioneve të Deleguara, 

Institucionet e perfshira ne Task 

Force

6

Takime  me drejtuesit e Task-Forcës Anti Covid-19 të përbërë nga: 

Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor; Autoriteti Kombëtar i Ushqimit; 

Inspektoriati i Mjedisit; Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe i Shërbimeve 

Shoqëore dhe Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut.
Gjate  vitit Gjate vitit

Sektori i Monitorimit 

të Kompetencave 

Vendore dhe 

Funksioneve të 

Deleguara

Prefekti, Sektori i Monitorimit të 

Kompetencave Vendore dhe 

Funksioneve të Deleguara, 

Institucionet e perfshira ne Task 

Force

7

Ndjekja e planit të rindërtimit dhe riparimit të banesave, kopshte, shkolla, 

qendra shendetesore etj. nga tërmeti i dt 26.11.2019.  Ndjekja e 

problematikave të dala nga tërmeti i dt 26 nëntor 2019 në lidhje me 

infrastrukturën dhe e proçesit të rindërtimit të infrastrukturës në të tre 

bashkitë.  Koordinimi i punës me të gjitha strukturat përgjegjëse si dhe 

ndjekja dhe monitorimi i të gjitha problematikave që po ndiqen nga 

Qeveria, në lidhje me menaxhimin e situatës pas termet për rindërtimin.

Gjatë vitit Gjatë vitit

Sektori i 

Emergjencave Civile  

Sekt. Zhvillim Urban

Bashkitë e Qarkut

1 Ndjekja e regjistrimit on-line në Njësitë Administrative Gjatë vitit Gjatë vitit

Sektori i 

Emergjencave Civile  

Sekt. Zhvillim Urban

Bashkitë e Qarkut

2 Ndjekja e ndërtimit të banesave të tërmetit të 11 Shtatorit 2019. Mars 2021 Mars 2021

Sektori i 

Emergjencave Civile  

Sekt. Zhvillim Urban

Bashkitë e Qarkut

3

Realizimi i objektivit të Qeverisë për mbrojtjen e mjedisit

Nxitja dhe mbështetja e zhvillimit të zonave rurale nëpërmjet programeve 

dhe projekteve infrastrukturore dhe urbane.
Gjatë vitit Gjatë vitit

Sektori i Zhvillimit 

Urban
Bashkitë e Qarkut

1
Dhënie konsulence teknike për nismën për  hartimin apo rishikimin e 

Planit të Përgjithshëm Vendor.
Gjatë vitit Gjatë vitit

Sektori i Zhvillimit 

Urban
Bashkitë e Qarkut

2

Ndjekja e takimeve të ndryshme si Seanca për Dëgjesa Publike  etj. të 

organizuara nga bashkitë e qarkut në kuadër të hartimit të instrumentit 

vendor të planifikimit.

Gjatë vitit Gjatë vitit
Sektori i Zhvillimit 

Urban
Bashkitë e Qarkut

3
Ndjekja, kontrolli dhe monitorimi ne vijimesi i punes per zbatimin e 

kompetencave te pushtetit vendor ne fushen e Mjedisit.
Gjatë vitit Gjatë vitit

Sektori i Zhvillimit 

Urban
Sektori i Zhvillimit Urban

Ndjekja e mbi zbatimin e masave, akteve normative për respektimin e protokolleve të shëndetësisë në mbrojtje të qytetarëve  ndaj 

përhapjes së Covid-19 në të gjithë territorin e Qarkut Durrës.

Realizimi i objektivit të Qeverisë për rindërtim dhe riparim të banesave të dëmtuara brënda vitit 2020

Ndjekja e Gjëndjes së Fatkeqësisë Natyrore pas tërmetit të dt 26.11.2019, masat për zbatimin e vendimeve të qeverisë.

Zbatimi i legjislacionit në dhënien e masave administrative plotësuese në fushën e qarkullimit rrugor.

Ushtrimi në përputhje me ligjin i kompetencave të dhëna me akte ligjore e nënligjore 

Zbatimi i legjislacionit në drejtim të zhvillimit urban dhe mbrojtjes së mjedisit

Rritja e bashkëpunimit me njësitë e vetëqeverisjes vendore në drejtim të zhvillimit urban dhe mbrojtjes së mjedisit

Monitorimi i situatës pas tërmetit



4

Takime dhe ndjekje të zbatimit të planit për hedhjen e plerave ne Vend-

depozitimin e Tiranës dhe evidentimi i masave për zbutjen e Riskut për 

vend grumbullimet e tjera në Qark

Janar Gjatë vitit
Sektori i Zhvillimit 

Urban

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, 

Bashkia Durrës, Projekti Bashki të 

Forta

5

Monitorimi I Bashkive në lidhje me zbatimin e VKM 319 datë 

31.05.2018 “Për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar 

të mbetjeve”

Janar Gjatë vitit
Sektori i Zhvillimit 

Urban

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, 

Bashkia Durrës,Shijak dhe Krujë.

6

Bashkërendimi i punës me organet e vetëqeverisjes vendore për 

zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor në lidhje 

me mbrojtjen dhe mbajtjen pastër të mjedisit.

Gjatë vitit Gjatë vitit
Sektori i Zhvillimit 

Urban

Bashkitë e Qarkut, Inspektoriati i 

Mjedisit, Administrata e Zonave të 

Mbrojtura

7

Zbatimi i planit strategjik ndërsektorial ne investimet shtetërore të Qarkut

Ndjekja e mbarëvajtjes së investimeve shtetërore dhe prioritizimi i tyre për zonat turistike të qarkut.

Realizimi i investimeve shtetërore nga organet e vetëqeverisjes vendore 

dhe degët territorial. 
Gjatë vitit Gjatë vitit

Sektori i Monitorimit 

të Kompetencave 

Vendore dhe 

Bashkitë në Qark, Degët 

territoriale, Sektori i Zhvillimit 

Urban

1
Ndjekja e procedurave ligjore në  zhvillimin urban të qyteteve dhe te 

zonave rurale në vecanti ato turistike.
Gjatë vitit Gjatë vitit

Sektori i Zhvillimit 

Urban

Bashkitë në Qark, Degët 

territoriale, Sektori i Zhvillimit 

Urban
2

Ndjekja e procesit të transferimit të së drejtës së pronësisë shtetërore të personit juridik ose fizik, privat.

Bashkëpunimi me institucionet shtetërore dhe private

Verifikimi i ligjshmërise së akteve të Degës së Shoqërive Publike dhe 

konfirmimi i planvendosjeve të objekteve shtetërore që privatizohen, të 

regjistruara neëprotokollin e institucionit. (sipas VKM nr. 926, datë 

29.12.2014 “Për kriteret e vlerësimit të pronës shtetërore, që privatizohet 

apo transformohet dhe për procedurën e shitjes”).

Gjatë vitit Gjatë vitit
Sektori i Zhvillimit 

Urban
Dega e Shoqërive Publike

1

Në përbërje të komisionit përkatës, verifikimi në terren dhe konfirmimi i 

dokumentacionit dhe sipërfaqeve të truallit shtesë funksionale të 

objekteve shtetërore të privatizuara të kërkuara nga Ministria e Financës 

sipas VKM nr. 413, datë 25.6.2014 “Për përcaktimin e kritereve e të 

procedurave të shitjes së trojeve në përdorim, sipërfaqe të domosdoshme 

dhe të trojeve shtesë funksionale të ndërmarrjeve, shoqërive tregtare, të 

objekteve apo ndërtesave të shitura të ish – kooprativave bujqësore, si dhe 

të ndërtesave të ndërtuara në bazë të lejeve të ndërtimit”.

Gjatë vitit Gjatë vitit
Sektori i Zhvillimit 

Urban

Drejtoria e Trajtimit të Pronës 

Publike në MFE,

2

Konfirmimi i Planvendosjeve të objekteve të shoqërive anonime me 

kapital shtetëror të shpallura në likuidim, sipas Udhëzimit nr. 5380, datë 

20.7.2011 “Për procedurat e shitjes me ankand publik të aseteve të 

shoqërive anonime me kapital shtetëror në likuidim”.

Gjatë vitit Gjatë vitit
Sektori i Zhvillimit 

Urban
Dega e Shoqërive Publike

3
Ndjekja e procedurave dhe afateve të parashikuara në aktet ligjore për 

verifikimin e akteve të institucioneve mbështetëse të mësipërme
Gjatë vitit Gjatë vitit

Sektori i Zhvillimit 

Urban
Dega e Shoqërive Publike

4
Përgatitja e shkresave përcjellëse mbi bazueshmërinë ligjore të akteve të  

institucioneve mbështetëse të mësipërmë.
Gjatë vitit Gjatë vitit

Sektori i Zhvillimit 

Urban
Dega e Shoqërive Publike

5 Regjistrimi i aktit përkatës në regjistrin e sektorit. Gjatë vitit Gjatë vitit
Sektori i Zhvillimit 

Urban

Sektori i Zhvillimit Urban ZVRPP-

të e Qarkut 

6

Forcimi I Policimit në Komunitet në Qark. Vazhdimi I hapjes së zyrave 

dhe paisja me bazë material.
Gjatë vitit Gjatë vitit

Sektori i Monitorimit 

të Kompetencave 

Vendore dhe 

Funksioneve të 

Deleguara

DVP, DVKE , Policina Bashkiake   

Njësitë Administrative dhe 

komuniteti

1
Ndjekja dhe monitorimi I të gjitha aktiviteteve politikave dhe procedurave 

për parandalimin kundër radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm
Gjatë vitit Gjatë vitit

Sektori i Monitorimit 

të Kompetencave 

Vendore dhe 

Funksioneve të 

Deleguara

DVP, DVKE , Policina Bashkiake   

Njësitë Administrative, komuniteti, 

shkollat, institucionet fetare, media 

etj.

Bashkëpunimi me DVP, DVKE dhe Policinë Bashkiake për kontrollin e territorit, rritjen e sigurisë dhe forcimin e rendit publik

Zbatimi i legjislacionit në drejtim sigurisë dhe rendit publik

Kontrolli I territorit, siguria dhe ruajtja e rendit publik



2
Lufta kundër kultivimit dhe trafikimit të bimëve narkotike. Ngritja e task-

forcës.
Gjatë vitit Gjatë vitit

Sektori i Monitorimit 

të Kompetencave 

Vendore dhe 

Funksioneve të 

Deleguara

DVP, DVKE , Policina Bashkiake, 

policia Ushtarake,   Njësitë 

Administrative, komuniteti, 

shkollat, drejtoritë rajonale te 

shëndëtit , buqësisë,dhe 

inspektoriatet.

3
Lufta kundër trafikimit të qënieve njerëzore,ngritja e komiteteverajonalë 

për parandalimin e trfikimit .
Gjatë vitit Gjatë vitit

Sektori i Monitorimit 

të Kompetencave 

Vendore dhe 

Funksioneve të 

Deleguara

MB, Bashkitë,dhe gjithë aktorët 

shtetërorë dhe joshtetërorë.

4

Përgatitja,  detajimi, shqyrtimi  me hollesi, per miratimin e  Buxhetit  te  

njesise   Prefektura e Qarkut Durres. 

Janar, 

Shkurt  

2021

Shkurt 

2021

Sektori i Financës 

dhe Sherbimeve 

Mbështetëse

Prefekti dhe sektorët

2

Mbyllja e Bilancit  kontabël, Pasqyra  e te ardhurave dhe te shpenzimeve, 

Pasqyra e ndryshimeve ne kapitalet e veta, Pasqyra  e rrjedhjes se parasë 

(cash flow), Anekset e pasqyrave financiare, qe përmbajnë një paraqitje te 

metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues, ne perputhje me 

Standartet Kontabile

Janar, 

Shkurt 

2021

Shkurt 

2021

Sektori i Financës 

dhe Sherbimeve 

Mbështetëse

Prefekti dhe sektorët

3

Perdorimi i “Sistemit Kontabel”  per percaktimin, marrjen ne llogari, 

klasifikimin dhe paraqitjen e te dhenave financiare, përgatitjen dhe 

paraqitjen te pasqyrave financiare.

Gjate vitit Gjate vitit

Sektori i Financës 

dhe Sherbimeve 

Mbështetëse

Prefekti dhe sektorët

4

Ndjekja  qe burimet financiare te vena ne dispozicion te Prefektures 

Durres te organizohen ne menyre qe te realizohen te gjitha objektivat e saj 

duke siguruar dhe efektshmeri te larte, ne menyre teresisht korrekte e te 

rregullt. Te zbaton  procedurat e duhura financiare duke respektuar 

procedurat e pershtateshme te kontabilitetit, me qellim qe te mbrohen dhe 

menaxhohen si duhet fondet publike.

Gjate vitit Gjate vitit

Sektori i Financës 

dhe Sherbimeve 

Mbështetëse

Prefekti dhe sektorët

5
Hartimi i regjistrit të prokurimeve publike për vitin 2021, ndjekja e 

zbatimit te tij si dhe rishikimet e nevojshme, te domosdoshme gjate vitit.

Janar, 

Shkurt 

2021

Gjate vitit

Sektori i Financës 

dhe Sherbimeve 

Mbështetëse

Prefekti dhe sektorët

Pergatitja e P/Buxhetit për vitin 2022 dhe  PBA 2022-2024 dhe rishikimi 

i  saj per institucionin e Prefektures  se Qarkut Durres

Mars, 

Gusht  

2021

Gjate vitit

Sektori i Financës 

dhe Sherbimeve 

Mbështetëse

Prefekti dhe sektorët

6
Vleresimi dhe inventarizimi i te gjithe Aktiveve Afatgjata dhe atyre 

Qarkulluese

Nentor, 

Dhjetor  

2021

Gjate vitit

Sektori i Financës 

dhe Sherbimeve 

Mbështetëse

Prefekti dhe sektorët

7 Administrimi i databesit-it zyrtar te Prefektit te Qarkut Durres Gjate vitit Gjate vitit
Sektori i Financës 

dhe Sherbimeve 
Prefekti dhe sektorët

8
Nxjerrja e urdhërave për përdorim të automjeteve dhe harxhim 

karburantinë shërbim të administratës së prefektit.
Janar 2021 Gjate vitit

Sektori i Financës 

dhe Sherbimeve 

Mbështetëse

Prefekti dhe sektorët

9

Hedhjen dhe pasqyrimin me të dhënat përkatëse të punonjësve dhe 

nënpunësve civilë sipas strukturës në sistemin HRMIS si dhe shpalljen e 

vendeve vakante në çdo fillim vitipër çdo pozicion të lirë Brenda 

Janar 2021 Gjate vitit

Sektori i Financës 

dhe Sherbimeve 

Mbështetëse

Prefekti dhe sektorët

10

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

SHYQYRI RODA

Zbatimi I Buxhetit të Institucionit të Prefektit

Zbatimi i buxhetit të institucionit për vitin 2020 akorduar nga Ministria e Brendshme dhe përpilimi i rregjistrit të prokurimeve.

Rritja e bashkëpunimi me institucionet për realizimin e buxhetit


