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Nr.2677/bProt                                                               Shkodër, më 11/11/ 2016 

                                                           

URDHËR 

Nr2677/batë 11/11/2016 

“Për delegim detyrash  në Sektorin e Kontabilitetit,  Sektorin e Finances dhe 

Marrëdhënieve me Thesarin”. 

 

Mbështetur në Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore “, Ligjit 44/2015 “Kodi i 

Proçedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë ”, i ndryshuar, Ligjit Nr.10296, datë 

08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar me ligjin Nr.110/2015, neni 

10, Ligjit Nr.147/2015, “Për Buxhetin e vitit 2016”,i ndryshuar si dhe Udhëzimit Plotësues të 

Ministrisë së Financave, Nr.1, datë 15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016”, si dhe 

Udhëzim Nr.16, datë 20.07.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e Koordinatorit të Menaxhimit 

Financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit të riskut në njësinë publike”, Udhëzimi Nr. 30, datë. 

27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik ”, i ndryshuar. Udhëzim Nr. 

21, datë.25.10.2016 “ Për Nëpunësin Zbatues të të gjitha niveleve ”,  

 

URDHËROJ: 

 

1. Delegimin e detyrës  për “Bashkërendimin e aktiviteteve në lidhje me menaxhimin e e 

risqeve (krijimin e rregjistrit të riskut të Institucionit), identifikimin vlerësimin, kontrollin e 

risqeve që vënë në rrezik arritjen e objektivave dhe realizimin me sukses të veprimtarisë së 

Administratës të Bashkisë Shkodër si më poshtë:  

 Edlira Vajushi specialist në sektorin e financës dhe marrëdhënieve me thesarin 

2. Delegimin e detyrës  për  dokumentimin e të gjitha transaksioneve financiare dhe të tjera 

dhe garantimin e gjurmës së auditimit për të gjitha proceset që ndodhin në njësi, si më 

poshtë : 

 Reisa Duraj   përgjegjës në sektorin e financës dhe marrëdhënieve me thesarin 

 



 

Faqe 2 

3. Delegimin e detyrës  për mbajtjen e sistemit të kontabilitetit dhe raportiminin, në funksion të 

realizimit të objektivave, kontabilizimin e plotë, të saktë dhe në kohë të të gjitha 

transaksioneve, si dhe përgatitjen e pasqyrave financiare të njësisë, në përputhje me 

rregullat e miratuara nga Ministria e Financave. Sistemi i kompjuterizuar i thesarit mund të 

përdoret për kontabilizimin dhe raportimin e transaksioneve financiare të njësisë publike, 

bazuar në kriteret e vendosura nga Ministria e Financave, ruajtjen dhe mbrojtjen e aktiveve 

dhe të dokumentacionit të njësisë kundrejt humbjeve, vjedhjeve, keqpërdorimit dhe 

përdorimit të paautorizuar; përgatitjen dhe dërgimin e skedës së pagës së punëmarrësve, 

ku të përfshijë elementet e vlerës bruto dhe neto të pagës, vlerën e kontributeve të 

paguara, zbritjet nga paga si më poshtë : 

 

 Merita Dibra  përgjegjës në sektorin e kontabilitetit. 

 
4. Për zbatimin e këtij urdhëri ngarkohen nëpunësit e  Drejtorisë së Financës. 

5. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

 

                               DREJTOR FINANCE 

NËPUNËS  ZBATUES 

 

 

                                                                                                                      ____________ 

 

                                                                                                                       Blerta  MJEDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


