
Rregu l lo r e  e  Br endshme e  Funksi on imit  t ë  DPÇK 1 

Bazuar në Urdhrin Nr. 25311/2, datë 29.06.2018, “Për miratimin e nivelit të pagave të 

punonjësve të DPÇK”, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës, sipas kategorizimit të 

pagave, në strukturën bashkëlidhur këtij urdhëri, Urdhrit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 

38810/3, datë 29.10.2021 “Për Miratimin e strukturës dhe organikës së DPÇK, institucion në 

varësi të Bashkisë Tiranë”. 

 

Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve propozon këtë 

rregullore : 

 

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME_________________________________________ 

 

Neni 1 

Objekti 

Objekti i kësaj Rregulloreje është përcaktimi i rregullave dhe detyrave të hollësishme të 

organizimit, koordinimit, funksionimit dhe marrëdhënieve ndërmjet niveleve të ndryshme të 

DPÇK, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës, sipas  përcaktimeve në aktet ligjore dhe 

nënligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë. 

 

Neni 2 

Baza ligjore 

Kjo rregullore mbështetet në Ligjin Nr. 8485, datë 12.5.1999 Kodi i Procedurave Administrative 

të Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar; Ligjin Nr. 7961, datë 12.07.1995 Kodi i Punës i 

Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar; Ligjin nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, Ligjin 

Nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Vetëqeverisjes Vendore”, i 

ndryshuar; Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për Rregullat e Etikës në Administratën Publike”; 

Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e 

Funksioneve Publike"; Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale”, i ndryshuar; Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 511, datë 24.10.2002 “Për 

Kohëzgjatjen e Punës dhe të Pushimit në Institucionet Shtetërore”, i ndryshuar; Vendimin e 

Këshillit të Ministrave Nr. 390, datë 06.08.1993 “Për Rregullat e Prodhimit, Administrimit, 

Kontrollit dhe Ruajtjen e Vulave Zyrtare”, Ligjin Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor 

Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; Urdhrit Nr. 25311/2, datë 29.06.2018 

të Kryetarit të Bashkisë së Tiranës “Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të DPÇK, 

institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës”; Urdhrit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë Nr. 38810/3, 

datë 29.10.2021 “Për Miratimin e strukturës dhe organikës së DPÇK, institucion në varësi të 

Bashkisë Tiranë”. 
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Ligjin Nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për Arkivat”,të ndryshuar; Ligjin Nr. 10347, datë 04.11.2010 

“Për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës”; Ligjin Nr. 20221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga 

Diskriminimi”. 

 

Neni 3 

Parimet kryesore 

Gjatë ushtrimit të veprimtarisë së saj, administrata e DPÇK bazohet në këto parime:  

 

Parimi i barazisë: Të gjithë qytetarët trajtohen në mënyrë të barabartë, pavarësisht gjinisë, 

racës, fesë, arsimit, etnisë, gjendjes ekonomike, bindjeve politike e fetare etj. 

Parimi i mirëbesimit: Gjatë ushtrimit të të drejtave të tyre, punëdhënësi, punëmarrësi dhe 

përfaqësuesit e tyre do të bashkëpunojnë duke i dhënë informacion njëri-tjetrit për të gjitha 

kushtet, faktet, si edhe ndryshimet e tyre, të cilat janë të rëndësishme për ushtrimin e të drejtave 

dhe përmbushjen e detyrimeve. 

Parimi i mosdiskriminimit: Gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij, DPÇK duhet të shmangë çdo 

formë diskriminimi, të parashikuar në Kodin e Punës dhe në legjislacionin e posaçëm për 

mbrojtjen nga diskriminimi si edhe trajtimi në të njëjtën mënyrë, i palëve në situata të njëjta 

objektive. 

Parimi i mbrojtjes së të dhënave personale: Punëdhënësi është i detyruar të marrë masa 

sigurie për mbrojtjen e të dhënave personale të punëmarrësve dhe të ruajë konfidencialitetin dhe 

besueshmërinë. 

Parimi i ligjshmërisë: Të gjithë punonjësit gjatë ushtrimit të detyrave të tyre për përmbushjen e 

funksioneve të DPÇK, janë të detyruar të zbatojnë Kushtetutën dhe të gjitha aktet ligjore dhe 

nënligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë, që rregullojnë veprimtarinë e DPÇK, duke 

përfshirë dhe rregulloren e brendshme të insitucionit. 

Askujt nuk i lejohet shmangia nga detyrimet ligjore, moszbatimi i ligjit apo zbatimi i gabuar i tij, 

për shkak të padijenisë së ligjit. 

Parimi i ndalimit të konflikit të interesave: Asnjë punonjës i DPÇK, institucion në varësi të 

Bashkisë së Tiranës, nuk mund të jetë pjesë e një procesi vendimmarrës, nëse kjo ndalohet nga 

dispozitat e Kodit të Procedurave Administrative dhe Ligji për konfliktin e interesit. 

Parimi i mbrojtjes së interesit publik: Administrata e DPÇK, duhet të veprojë në përmbushje 

të detyrave të saj, vetëm në interes të publikut. 

Parimi i kontrollit: Veprimtaria administrative e DPÇK i nënshtrohet kontrollit administrativ në 

përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurave Administrative, kontrollit gjyqësor dhe çdo lloj 

kontrolli tjetër, të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. 

Parimi i vazhdimësisë: Detyrat e ndjekura nga punonjësit e mëparshëm, që janë larguar nga 

detyra, do të vazhdojnë të realizohen nga punonjësit e rinj. 
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Parimi i bashkëpunimit: të gjithë punonjësit e strukturës organizative të DPÇK duhet të 

bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe strukturat përkatëse për zgjidhjen e problemeve të 

përbashkëta sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje.  

Parimi i transparencës: Administrata e DPÇK, duhet të jetë sa më transparente për publikun, në 

të gjitha vendimet apo veprimet që ndërmerr. 

Parimi i proporcionalitetit: Çdo veprim administrativ i ndërmarrë nga administrata e DPÇK, i 

cili, për arsye të mbrojtjes së interesit publik ose të të drejtave të të tjerëve, mund të kufizojë një 

të drejtë individuale, ose mund të cenojë interesa legjitimë, duhet të zhvillohet në përputhje me 

parimin e proporcionalitetit. 

Parimi i drejtësisë dhe paanësisë: DPÇK, në ushtrimin e funksioneve të tij, trajton në mënyrë 

të drejtë dhe të paanshme të gjitha subjektet me të cilat krijon marrëdhënie. Të gjithë  punonjësit 

detyrohen të trajtojnë në mënyrë të ndershme dhe të paanshme, të gjithë subjektet me të cilët 

hyjnë në marrëdhënie për shkak të detyrave apo kompetencave të tyre, duke zbatuar me 

rigorozitet parimet e etikës në administratën publike. 

 

Neni 4 

Përkufizime 

Në zbatim të kësaj rregulloreje termat e mëposhtëm kanë këtë kuptim: 

 

1. “Përzgjedhja” - është procesi i zgjedhjes të kandidatëve për punësim në këtë institucion. 

2. “Punësim” - është procesi i pranimit në punë, fillimit, vazhdimit dhe ndërprerjes së 

marrëdhënieve të punës ndërmjet DPÇK dhe punonjësve të saj. 

3. “Akti i emërimit”- është dokumenti në të cilin Drejtori i Përgjithshëm, në emër dhe për 

llogari të DPÇK, shpreh vullnetin për të punësuar një individ konkret dhe sipas të cilit fillon 

marrëdhënia e punës. 

4. “Transferim i punonjësit” - është kalimi i punonjësit nga një pozicion pune në një pozicion 

tjetër të të njëjtit nivel, të një niveli të krahasueshëm me të, për shkak të nevojës për 

përballimin e mbingarkesës në punë, apo të një niveli më të lartë apo më të ulët, në varësi të 

vlerësimit të performancës brenda Institucionit. 

5. “Punonjës/Personel” në DPÇK - është individi, i cili ka nënshkruar një kontratë pune me 

DPÇK dhe që është i emëruar në bazë të strukturës organizative të Institucionit, në përputhje 

me dispozitat e kësaj rregulloreje dhe brenda numrit të përgjithshëm të punonjësve të 

miratuar. 

6. “Epror i drejtpërdrejtë” - është eprori më i afërt i punonjësit, sipas strukturës organizative 

të DPÇK, tek i cili raportohet për kryerjen e detyrave. 

 

Neni 5 
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Zëvendësimi i përkohshëm i punonjësit                                                     

5.1 Rastet e zëvendësimit të përkohshëm të punonjësit: 

 

Drejtori i Përgjithshëm mund të urdhërojë zëvendësimin e përkohshëm të një punonjësi me një 

punonjës tjetër, me qëllim ruajtjen e vazhdimësisë në çdo kohë të punës, në rast kur punonjësi që 

zëvendësohet mungon në punë për një ose disa nga shkaqet e mëposhtme: 

 

- Kryen detyra shtetërore e shoqërore, të përcaktuara në dispozitat në fuqi; 

- Është me raport mjekësor për paaftësi të përkohshme në punë; 

- Është me leje barrëlindjeje; 

- Mungon për arsye të përkujdesjes ndaj fëmijës apo familjarëve të tij të sëmurë; 

- Është me leje vjetore të pagueshme ose me leje pa të drejtë page; 

- Dërgohet për kualifikim ose për specializim brenda ose jashtë shtetit. 

 

Neni 6 

Shkeljet disiplinore 

6.1 Konsiderohen shkelje disiplinore: 

  

- Mosrespektimi i përsëritur dhe pa shkaqe të justifikuara i orarit të punës dhe kohës së 

punës; 

- Mungesa e pajustifikuar në punë, pa shkaqe të arsyeshme dhe pa njoftuar, mungesa të 

vijueshme në punë në mënyrë të pajustifikuar dhe që sjellin pasoja në përmbushjen e 

detyrave që dikton pozicioni i punës; 

- Braktisja e vendit të punës; 

- Mospërmbushja e detyrave dhe moszbatim i urdhrave të Eprorit direkt pa shkak të 

arsyeshëm ose brenda afateve të përcaktuara; 

- Dëmtimi i pasurisë shtetërore nën përgjegjësinë e DPÇK, përdorimi i saj jashtë     

përcaktimit zyrtar dhe krijimi pa shkaqe të pranueshme i mundësisë për dëmtim apo 

keqpërdorim të saj. Përgjegjësia disiplinore e punonjësit sipas kësaj pike nuk përjashton 

përgjegjësinë e tij materiale për zhdëmtimin e dëmit pasuror të shkaktuar; 

- Shkelja e rregullave të etikës në punë të punonjësit të DPÇK, sjellje e parregullt gjatë 

orarit të punës, me eprorët, vartësit, kolegët dhe me persona të tretë; 

- Kryerja e veprimeve brenda ose jashtë orarit zyrtar të punës, që cënojnë figurën dhe 

imazhin e punonjësit; 



Rregu l lo r e  e  Br endshme e  Funksi on imit  t ë  DPÇK 5 

- Moszbatimi i dispozitave ligjore në përmbushjen e detyrave funksionale; 

- Përfitimi në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë i dhuratave, favoreve, premtimeve 

ose trajtimeve preferenciale, të cilat jepen për shkak të detyrës. 

 

Neni 7 

Llojet e masave disiplinore 

7.1 Në zbatim dhe për efekt të kësaj rregulloreje do të konsiderohen masa disiplinore: 

- Vërejtje; 

- Vërejtje me paralajmërim për zgjidhje të marrëdhënieve të punës; 

- Ulje në detyrë;  

- Zgjidhje e marrëdhënieve të punës. 

7.2 Në caktimin e masave disiplinore nuk ndiqet radhë nga masa me e lehtë në masën më të  

rëndë, megjithatë ajo duhet të jetë e përshtatshme dhe e nevojshme dhe duhet të zbatohet 

Parimi i Proporcionalitetit, pra masa disiplinore që jepet, të jetë në proporcion të drejtë me 

shkeljen e kryer.  

                                                

II. OBJEKTI I VEPRIMTARISË SË DPÇK______________________________   

 

Neni 8  

Misioni dhe veprimtaria e Drejtorisë së përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve 

8.1 DPÇK është insitucion në varësi të Bashkisë së Tiranës, e cila funksionon si njësi 

ekonomike administrative e mirërritjes, zhvillimit dhe edukimit të fëmijëve. DPÇK e bazon 

veprimtarinë e saj mbi parimin e interesit më të lartë të fëmijës dhe ka si mision zbatimin e 

politikave të miratuara për fëmijët, ofrimin e kujdesit të mirërritjes, zhvillimit edukativ, 

psiko-social dhe koordinimin e kujdesit shëndetësor për fëmijët që frekuentojnë çerdhet 

dhe kopshtet publike të Bashkisë së Tiranës. 

8.2 DPÇK synon zhvillimin shoqëror, intelektual e fizik të çdo fëmije, ushtrimin e rregullave 

themelore të sjelljes e të higjenës, si dhe kultivimin e vlerave. 

8.3 DPÇK bashkërendon punën me Bashkinë e Tiranës dhe strukturat/institucionet në varësinë 

e saj, për: 

a) Rritjen e kapaciteteve infrastrukturore; 

b) Rritjen e kapaciteteve ekonomike; 

c) Rritjen e kapaciteteve logjistike, për të siguruar një shërbim sa më cilësor për çerdhet 

dhe kopshtet publike të Bashkisë Tiranë, Institutin e Nxënësve që Nuk Shikojnë, 

Institutin e Nxënësve që Nuk Dëgjojnë, si edhe institucionet arsimore 
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parauniversitare stafi mbështetës i të cilave është pjesë e strukturës organizative të 

DPÇK. 

8.4 DPÇK ofron shërbimin e çerdhes dhe kopshtit pa pagesë për kategoritë në nevojë, si dhe 

ofron mbështetje financiare për nxënësit me rezultate të shkëlqyera në shkollat publike të 

qytetit të Tiranës, në përputhje me aktet ligjore dhe nën ligjore në fuqi.  

 

Neni 9 

Fusha e zbatimit 

Rregullorja përcakton norma të detyrueshme për t`u zbatuar nga çdo punonjës i strukturës 

organizative të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve, që ndodhet në pozicione, 

kryen detyra ose ushtron kompetenca të përcaktuara shprehimisht në rregulloren e institucionit 

dhe në kontratën individuale të punës. 

 

Neni 10 

           Mënyrat bazë të trajtimit dhe zgjidhjes së shkeljeve administrative dhe/ose ligjore 

10.1 Nxjerrja e akteve që rregullojnë marrëdhëniet administrative brenda institucionit, si dhe 

akte të tjera me karakter udhëzues në zbatim të kuadrit ligjor në fuqi. 

10.2 Kryerjen e procedurave të kontrollit të brendshëm administrativ, për respektimin e etikës 

dhe disiplinës formale në punë, si dhe zbatimin e akteve ligjore e nënligjore në fuqi. 

10.3 Në rast të konstatimit të shkeljeve administrative dhe/ose ligjore, në mbështetje të Ligjit Nr. 

8485, datë 12.05.1999 Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë, i 

ndryshuar; Ligjit Nr. 7961, datë 12.07.1995 Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, i 

ndryshuar, niset procedura disiplinore administrative për personat përgjegjës dhe në raste të 

caktuara, kallëzimi penal pranë instancave përkatëse, sipas Kodit Penal të RSH, i 

ndryshuar. 

 

III. ORGANIZIMI I DPÇK_________________________________________ 

 

Neni 11 

Struktura organizative e DPÇK 

11.1 DPÇK funksionon sipas strukturës organizative të miratuar me Urdhër Nr. 38810/3, datë 

29.10.2021, të Kryetarit të Bashkisë Tiranë “Për miratimin e strukturës dhe organikës së 

DPÇK, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës”. 

11.2 DPÇK është institucion vendor, person juridik, publik, në varësi të Bashkisë së Tiranës. 

11.3 DPÇK ka Zyrën qëndrore në qytetin e Tiranës. 
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11.4 Organika dhe struktura e DPÇK, miratohet nga Kryetari i Bashkisë së Tiranës. 

11.5 DPÇK drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm dhe organizohet në 4 (katër) Drejtori.   

11.6 Drejtoritë menaxhojnë e drejtojnë përkatësisht strukturat e mëposhtme: 

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, e përbërë nga 2 

sektorë: 

- Sektori i Burimeve Njerëzore  

- Sektori i Shërbimeve Mbështetëse 

 

          Drejtoria Juridike, Planifikimit e Zbatimit të Kontratave, e përbërë nga 2 sektorë: 

- Sektori Juridik dhe prokurimeve  

- Sektori i Planifikimit e Zbatimit të Kontratave 

 

Drejtoria e Menaxhimit Financiar, e përbërë nga 2 sektorë: 

- Sektori i Financës dhe Buxhetit 

- Sektori i Monitorimit të Njësive Shpenzuese 

 

Drejtoria e Zhvillimit dhe Kujdesit, e përbërë nga 3 sektorë: 

- Sektori i Zhvillimit dhe Kujdesit Psikosocial 

- Sektori i Administrimit të Çerdheve 

- Sektori i Administrimit të Kopshteve 

 

11.7 Personeli i strukturës organizative të DPÇK duhet të plotësojë kërkesat e përgjithshme të 

përcaktuara në legjislacionin e shërbimit civil, Kodin e Punës dhe legjislacionin për 

sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë. Personeli duhet të përmbushë 

edhe kriteret e përcaktuara rast pas rasti nga Drejtori i Përgjithshëm, kritere këto që nuk 

duhen të jenë në kundërshtim me legjislacionin në fuqi.  

11.8 Marrëdhëniet e punës rregullohen me Ligjin Nr. 7961 datë 12.07.1995 “Për Kodin e Punës 

së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Ligjin Nr. 69/2012, “Për sistemin arsimor 

parauniversitar”, i ndryshuar. 

11.9 DPÇK financohet nga Buxheti i Bashkisë së Tiranës. 

 

 

Neni 12 

Drejtori i Përgjithshëm 
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12.1 Drejtori i Përgjithshëm i DPÇK emërohet, lirohet ose shkarkohet me urdhër të Kryetarit të 

Bashkisë së Tiranës.  

12.2 Në funksion të realizimit të objektit të veprimtarisë së DPÇK, Drejtori i Përgjithshëm 

ushtron këto përgjegjësi: 

a) Drejton, kontrollon dhe bashkërendon veprimtarinë administrative të DPÇK dhe siguron 

bashkëpunimin me struktura të tjera të Bashkisë Tiranë, me institucione të tjera në nivel 

vendor apo qëndror, ente publike, OJF apo organizata të ndryshme etj. 

b) Siguron mbarëvajtjen e aktivitetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe 

Kopshteve në përputhje me ligjet, aktet nënligjore apo aktet rregullatore në fuqi.  

c) Delegon realizimin e detyrave mbi çështjet që i drejtohen për trajtim dhe zgjidhje 

Drejtorisë së Përgjithshme të Çerdheve dhe Kopshteve dhe ndjek e kontrollon punën që 

bëhet nga drejtorët e drejtorive, për përcaktimin dhe dhënien e zgjidhjeve ligjore, teknike 

dhe administrative brenda afateve ligjore të përcaktuara.  

d) Përfaqëson personalisht ose autorizon persona të tjerë për përfaqësimin e institucionit në 

takime në nivel qëndror dhe lokal, marrëdhënie me institucionet e tjera, si dhe me çdo 

subjekt tjetër publik apo privat. 

e) Drejton procedurat administrative për rekrutimin e personelit, në përputhje me nevojat e 

institucionit për burime njerëzore dhe kuadrin ligjor në fuqi. 

f) Drejton punën për planifikimin dhe realizimin e objektivave vjetore (plan-veprimi vjetor, 

projekt-buxheti etj). 

g) Nxjerr akte që rregullojnë marrëdhëniet administrative brenda institucionit, si dhe akte të 

tjera me karakter udhëzues, në zbatim të kuadrit ligjor në fuqi. 

h) Nënshkruan personalisht të gjitha aktet administrative shkresore që dalin nga institucioni 

dhe në raste të veçanta, autorizon ushtrimin e kësaj kompetence nga funksionarë të tjerë 

në varësi. 

i) Autorizon kryerjen e procedurave të kontrollit të brendshëm administrativ në DPÇK. 

j) Nëse gjatë ushtrimit të detyrave dhe funksioneve të tij, drejtori i përgjithshëm, në 

bashkëpunim me strukturat përkatëse nё DPÇK, të ngritura nё zbatim tё ligjit, marrin 

dijeni për një vepër penale që ndiqet kryesisht, referon rastin në organet kompetente me 

qëllim regjistrimin dhe fillimin e hetimeve të procedimit penal. 

k) Miraton rregulla të veçanta për disiplinën administrative, ndjek zbatimin e tyre dhe merr 

masat e duhura pёr zbatimin e procedurёs disiplinore, në rast të konstatimit të shkeljeve, 

sipas kuadrit ligjor në fuqi. 

l) Vlerёson performancёn nё punё tё drejtorёve tё drejtorive nё pёrputhje me detyrat 

funksionale sipas pёrcaktimeve nё kёtё Rregullore. 

m) Përfaqëson DPÇK, në të gjitha transaksionet financiare me Thesarin, institucione të tjera 

shtetërore si dhe në marrëdhënie me të tretët. 
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n) Në cilësinë e Kryetarit të Autoritetit Kontraktor, drejton dhe ndjek zbatimin e 

procedurave të prokurimit publik, në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. 

o) Emëron, liron, shkarkon nga detyra, punonjёsit e strukturёs organizative nё varёsi tё 

DPÇK, në përputhje me parashikimet ligjore në fuqi.  

p) Për çështje organizative, propozon dhe koordinon punën me drejtorët e institucioneve të 

arsimit parashkollor për emërimin, zgjidhjen, transferimin/lëvizjen paralele të mësuesve 

dhe stafit mështetës pranë këtyre institucioneve. 

q) Bashkëpunon dhe koordinon punën me drejtorët e institucioneve arsimore, në lidhje me 

personelin e strukturës organizative të DPCK, të cilët ushtrojnë detyrat e tyra funksionale 

pranë këtyre institucioneve. 

r) I propozon Kryetarit të Bashkisë marrjen e masave disiplinore, transferimin për nevoja të 

institucionit, apo shkarkimin e drejtorit të institucionit arsimor parashkollor publik, për 

shkelje të dispozitave të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, si dhe për shkelje të etikës 

e të sjelljes në institucion. 

s) I propozon Drejtorit të institucionit arsimor parashkollor marrjen e masave disiplinore 

ndaj mësuesve, për shkelje të dispozitave të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, si dhe 

për shkelje të etikës e të sjelljes në institucion. 

t) I propozon Drejtorit të institucionit arsimor parashkollor marrjen e masave disiplinore 

ndaj stafit jo mësimor, për shkelje të dispozitave të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, 

si dhe për shkelje të etikës e të sjelljes në institucion. 

 

                                                                        Neni 13 

Drejtoria Juridike, Planifikimit e Zbatimit të Kontratave  

Drejtori  

13.1 Drejtori i Drejtorisë Juridike, Planifikimit e Zbatimit të Kontratave emërohet dhe 

shkarkohet nga Drejtori i Përgjithshëm i DPÇK. 

13.2 Në funksion të realizimit të objektit të veprimtarisë së DPÇK, ai ushtron këto përgjegjësi: 

a) Organizon, menaxhon e bashkërendon punën mes Sektorit të Planifikimit e Zbatimit të 

Kontratave dhe Sektorit Juridik dhe Prokurimeve, me qëllim rritjen e efiçencës në punë. 

b) Siguron ndihmën juridike, organizon punën për njohjen e akteve ligjore në institucion 

dhe ndjek zbatimin e tyre nga të gjithë punonjësit e institucionit.  

c) Me autorizim të Drejtorit të Përgjithshëm të institucionit, merr masat përkatëse për 

përfaqësimin juridik dhe mbrojtjen e interesave të institucionit në gjykatë si dhe në 

instanca të tjera. 

d) Evidenton aktet ligjore e nënligjore që rregullojnë veprimtarinë e Institucionit dhe bën 

azhornimin e tyre. 
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e) Organizon dhe menaxhon punën për realizimin e prokurimeve publike në bashkëpunim 

me strukturat përkatëse të DPÇK.  

f) Organizon dhe siguron zbatimin e ligjshmërisë në praktikën e vendimmarrjes së 

Institucionit, akteve administrative të nxjerra nga Drejtori i Përgjithshëm dhe dhënien e 

ndihmës juridike të gjitha drejtorive dhe sektorëve të DPÇK. 

g) Drejton dhe organizon punën për evidentimin dhe planifikimin e nevojave për ushqime e 

mallra të tjerë konsumi, për kopshtet, çerdhet dhe administratën, si dhe organizon punën 

për marrjen e masave për plotësimin e këtyre nevojave, duke respektuar procedurat 

ligjore përkatëse. 

h) Organizon punën për identifikimin e problemeve, që lindin gjatë zbatimit të kontratave të 

furnizimit apo shërbimit, si dhe miraton zgjidhjet e mundshme të propozuara nga 

Përgjegjësi i Sektorit të Planifikimit e Zbatimit të Kontratave. 

i) Relaton pranë Drejtorit të Përgjithshëm në çdo kohë mbi ecurinë e punës së drejtorisë, 

problemet e ndryshme, mënyrën e zgjidhjes së tyre, procedurat e prokurimit dhe 

problemet e hasura gjatë zbatimit të tyre. 

j) Asiston në aspektin juridik strukturat përbërësë të DPÇK, në interpretime të akteve 

ligjore gjatë punës së tyre të përditshme. 

k) Bashkёpunon me Drejtorinё e Burimeve Njerёzore dhe Shёrbimeve Mbёshtetёse pёr 

ndryshimet e mundshme nё strukturё dhe Rregulloren e Institucionit.   

l) Bashkëpunon me Drejtoritё e tjera të DPÇK, me qëllim arritjen e objektivave të 

institucionit. 

m) Me autorizim të Drejtorit të Përgjithshëm përfaqëson ligjërisht institucionin në 

marrëdhënie me të tretët, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme dhe duke 

mbrojtur interesat e institucionit. 

n) Arsimi i duhur:  

I Lartë Drejtësi (Master i Shkencave në Drejtësi). 

 

Neni 14 

Drejtoria e Menaxhimit Financiar 

Drejtori 

14.1 Drejtori i  Menaxhimit  Financiar emërohet dhe shkarkohet nga Drejtori i Përgjithshëm i 

DPÇK.  

14.2 Në funksion të realizimit të objektit të veprimtarisë së DPÇK, ai ushtron këto përgjegjësi: 

a) Organizon, drejton dhe bashkërendon punën në Sektorin e Financës dhe Buxhetit, si dhe 

Sektorin e Monitorimit të Njësive Shpenzuese.   

b) Ndjek dhe kontrollon dokumentimin e aktivitetit financiar të DPÇK. 
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c) Zbaton aktet ligjore e nënligjore si dhe udhëzimet përkatëse nga Bashkia e Tiranës. 

d) Harton planin përmbledhës të punës së drejtorisë, bazuar në planet e secilit sektor dhe e 

miraton tek Drejtori i Përgjithshëm, ndjek zbatimin e detyrave të caktuara për sektorët në 

varësi, drejton dhe bashkërendon punën me drejtoritë e tjera për realizimin e objektivave, 

bashkëpunon me drejtueset e çerdheve/kopshteve për problematikat e ndryshme 

ekonomiko–financiare. 

e) Pas hartimit të PBA nga përgjegjësi i financës dhe buxhetit, konfirmon të gjithë zërat e 

tij. 

f) Harton pasqyrat financiare vjetore, sipas formateve të miratuara nga MFE, pas 

verifikimeve nga Përgjegjësi i Sektorit të Financës dhe Buxhetit. 

g) Me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm, merr pjesë në grupet e kontrollit financiar dhe 

auditimit të brendshëm. Propozon, Drejtorit të Përgjithshëm, ngritjen e komisioneve, si: 

komisioni i inventarizimit, jashtë përdorimit, asgjësimit, dhe donacioneve, etj, konform 

ligjeve në fuqi. 

h) Ndjek korrespondencën me institucione të ndryshme për çështje të karakterit ekonomiko-

financiar.   

i) Ndjek zbatimin e aspektit financiar të marrëveshjeve me donatorët vendas apo të huaj, në 

përputhje me interesat e institucionit dhe kuadrin ligjor në fuqi. 

j) Arsimi i duhur: 

 I lartë ekonomik (Master i Shkencave në Ekonomi). 

 

Neni 15 

Drejtoria e Zhvillimit dhe Kujdesit  

Drejtori 

15.1 Drejtori i Zhvillimit dhe Kujdesit emërohet dhe lirohet nga detyra me urdhër të Drejtorit të 

Përgjithshëm të DPÇK.  

15.2 Në funksion të realizimit të objektit të veprimtarisë së DPÇK, ai ushtron këto përgjegjësi: 

a) Organizon, menaxhon e bashkërendon punën me Sektorin e Administrimit të Çerdheve, 

Sektorin e Administrimit të Kopshteve dhe Sektorin e Zhvillimit dhe Kujdesit Psiko-

social, për mbarëvajtjen e shërbimit në çerdhe dhe kopshte. 

b) Koordinon punën me drejtoritë dhe sektorët e tjerë në DPÇK, për zbatimin e 

rekomandimeve/projekteve/detyrave të dhëna nga strukturat/institucionet e varësisë së 

Bashkisë së Tiranës. 

c) Merr të gjitha masat e nevojshme dhe koordinon punën me drejtoritë/sektorët e tjerë në  

DPÇK për ofrimin e shërbimit në çerdhe/kopshte, në rast të hapjes së shërbimit për herë 



Rregu l lo r e  e  Br endshme e  Funksi on imit  t ë  DPÇK 12 

të parë/futjes në rikonstruksioni të pjesshëm apo të plotë të godinave eksiztuese të 

çerdheve dhe kopshteve. 

d) Bashkëpunon me donatorë/subjekte publikë dhe/ose jopublike si në drejtim të 

përmirësimit dhe rritjes së cilësisë së shërbimit, ashtu edhe në ofrimin e ndihmës për 

familjet në nevojë të fëmijëve që frekuentojnë çerdhet dhe kopshtet. 

e) Bashkëpunon me Drejtorinë e Përgjithshme e Gjelbrimit të Qytetit, Drejtorinë e 

Përgjithshme të Objekteve Publike, Drejtorinë e Përgjithshme të Punëtorëve të Qytetit , 

UKT, OSHEE etj, për përmirësimin e infrastrukturës së çerdheve dhe kopshteve, si dhe 

për përmbushjen e nevojave në kohë dhe me cilësi. 

f) Bashkëpunon me Drejtorinë e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale dhe Njësitë 

Administrative të Bashkisë së Tiranës, me qëllim koordinimin e shërbimeve sociale. 

g) Bashkëpunon me Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në 

DPÇK, për një shpërndarje efektive të stafit në Sektorin e Çerdheve dhe Kopshteve. 

h) Harton plane, përgatit shkresa dhe materiale të ndryshme zyrtare, në përmbushje të 

veprimtarisë së drejtorisë. 

i) Arsimi i duhur: 

 I lartë Shkenca Sociale, (Master i Shkencave). 

 

Neni 16 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse 

Drejtori 

16.1 Drejtori i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse emërohet dhe 

shkarkohet nga Drejtori   i Përgjithshëm i DPÇK. 

16.2 Në funksion të realizimit të objektit të veprimtarisë së DPÇK, ai ushtron këto përgjegjësi: 

a) Organizon, menaxhon e bashkërendon punën mes Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe 

Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse, me qëllim rritjen e efiçencës në punë. 

b) Harton projekt-propozimin për ndryshimet në strukturën dhe organikën e institucionit.  

c) Ndjek dhe përcakton politikat për identifikimin e nevojave për Burimet Njerëzore në të 

gjithë institucionin dhe rast pas rasti informon Drejtorin e Përgjithshëm. 

d) Realizon menaxhimin e burimeve njerëzore të DPÇK, organizimin e strukturave me 

synim përmirësimin e vazhdueshëm organizativ dhe funksional të Institucionit. 

e) Përcakton kritere të vecanta për vlerësimin e rezultateve të punës në përputhje me 

kuadrin ligjor në fuqi dhe kërkon çdo vit vlerësimin e rezultateve individuale të 

punonjësve të DPÇK. 

f) Ndjek dhe kontrollon respektimin e disiplinës në punë të punonjësve dhe për shkeljet e 

konstatuara i relaton Titullarit të Institucionit. 
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g) Kryen analiza periodike për veprimtarinë e drejtorisë si dhe evidenton vlerësimet që i 

bëhen punonjësve në fund të periudhës së provës. 

h) Ndjek zbatimin e procedurёs sё rekrutimit tё personelit, kriimin e kushteve normale nё 

punë, si në aspektin administarativ ashtu edhe në atë profesional, nëpërmjet trajnimeve. 

i) Kërkon respektimin e disiplinës formale në punë, shfrytëzimin e kohës së punës, si dhe 

evidenton nëpërmjet listprezencës mujore zbatimin e saj. 

j) Bën shpërndarjen e punës dhe çështjeve që i adresohen drejtorisë dhe ndjek e kontrollon 

punën që bëhet nga përgjegjësit e sektorëve, zyrave e punonjësit e veçantë, për 

përcaktimin e dhënien e zgjidhjeve ligjore, në afatet e caktuara. 

k) Zbaton, ndjek dhe bashkërendon plotësimin e të gjitha detyrave të ngarkuara nga Drejtori 

i Përgjithshëm. 

l) Kontrollon dhe firmos të gjitha shkresat që përgatisin punonjësit e Drejtorisë, për 

Drejtorinë. 

m) Parashikon në planet mujore të punës, të gjitha detyrat që i dalin drejtorisë sipas fushave 

përkatëse, ndjek sistematikisht plotësimin e tyre dhe bën analizën në nivel drejtorie, në 

zbatim të detyrave të përcaktuara nga programet vjetore dhe periodike të miratuara. 

n) Në bashkëpunim me drejtorin e Drejtorisë Juridike, Zbatimit dhe Planifikimit të 

Kontratave harton rregulloren e institucionit, në bazë të përshkrimeve të propozuara nga 

drejtoritë përkatëse sipas specifikës së punës. 

o) Bashkëpunon me Drejtoritë e tjera të DPÇK, me qëllim arritjen e objektivave të 

institucionit. 

- Arsimi i duhur:  

           I Lartë Drejtësi (Master i Shkencave në Drejtësi). 

 

Neni 17 

Përgjegjësi i Sektorit 

 

   Përgjegjësi i sektorit varet direkt nga Drejtori i Drejtorisë. 

 

17.1 Në zbatim të prioriteteve të sektorit, përgjegjësi i sektorit, kryen këto detyra: 

a) Organizon dhe drejton punën në sektor, programon ngarkesën e punës së sektorit në 

përgjithësi, ndan detyrat për çdo specialist dhe ndjek zbatimin e tyre sipas afateve 

përkatëse. 

b) Mban përgjegjësi të drejtpërdrejtë për realizimin e detyrave të sektorit. 

c) Përgatit informacione periodike lidhur me mbarëvajtjen e punës në sektor. 
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d) Mban përgjegjësi  të plotë për bazën materiale në përdorim, informacionet, si dhe raportet 

mujore të përpiluara në sektor.  

e) Kontrollon punën e vartësve dhe në rast se vëren mangësi bën propozimet përkatëse në 

instancat eprore për marrjen e masave disiplinore. 

f) Nënshkruan personalisht të gjitha aktet e dala nga sektori. 

g) Sipas kualifikimit profesional, njëkohësisht kryen edhe detyrat e specialistit në sektor. 

h) Kryen vlerësime pune për punonjësit e sektorit. 

i) Evidenton problematikat që dalin nga veprimtaria e përditshme e sektorit, si dhe çështjet 

e ndryshme që ngrihen me shkrim nga qytetarët, përcakton zgjidhjet e mundshme brenda 

kuadrit ligjor në fuqi dhe i propozon drejtorit të drejtorisë rrugëzgjidhjet përkatëse. 

 

Neni 18 

Specialisti 

   Specialisti varet direkt nga përgjegjësi i sektorit. 

18.1 Sipas porosive të eprorëve, përpilon shkresa dhe materiale të ndryshme që lidhen me   

korrespondencën zyrtare të institucionit, duke nënshkruar kopjen e dokumentit që 

arkivohet.  

18.2 Në mbështetje të punës së strukturave në Zyrën Qendrore të DPÇK, si dhe Njësive  

Administrative të Bashkisë së Tiranës, aktivizohet me detyra konkrete në terren (në 

përputhje me profilin profesional), sipas urdhërave të dhëna nga eprorët. 

18.3 Me urdhër të eprorit kompetent, merr pjesë në komisionet e ngritura për zbatimin e 

procedurave të prokurimit.  

18.4 Sipas urdhërave të eprorëve, angazhohet në kryerjen e detyrave dhe shërbimeve të 

ndryshme me karakter mbështetës. 

18.5 Në përputhje me kualifikimin profesional, harton sipas porosive të eprorëve, projekte, 

preventiva, materiale të ndryshme të karakterit teknik dhe sipas rastit ndjek zbatimin e 

tyre, për nevojat e brendshme (punime rikonstruksioni, adoptime ambjentesh etj) të 

institucionit. 

18.6 Mban përgjegjësi  të plotë për bazën materiale në përdorim, informacionet, si dhe raportet 

mujore të përpiluara.  

18.7 Zbaton me përpikmëri dhe në nivel të lartë profesional të gjitha detyrat e ngarkuara nga 

eprorët e tij.  

18.8 Jep përgjigje ligjore dhe teknike për problemet specifike që mbulon sipas detyrave që i 

ngarkohen brenda sektorit, si dhe përgatit propozime lidhur me trajtimin e çështjeve të 

ndryshme me karakter profesional dhe teknik, sipas fushave që mbulon sektori. 
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18.9 Ndjek korrespondencën që i është dhënë për trajtim, duke respektuar rigorozisht afatet e 

përcaktuara.  

18.10 Përgatit materialin dhe pasi e siglon ia paraqet përgjegjësit të sektorit dhe drejtorit të 

drejtorisë. 

18.11 Mban përgjegjësi për cilësinë dhe saktësinë profesionale të materialeve të përgatitura. 

18.12 Punon në vazhdimësi për rritjen e aftësive vetiake tekniko-profesionale dhe merr pjesë në 

veprimtaritë trajnuese për këtë qëllim, në funksion të pёrmbushjes sa më të mirë të 

detyrës së ngarkuar, njeh legjislacionin në fuqi dhe në mënyrë të veçantë atë që lidhet me 

punën sipas specifikës së fushës që mbulon. 

 

 

IV. FUNKSIONIMI I DPÇK ______________________________________ 

 

Neni 19 

Bashkëpunimi ndërmjet strukturave të administratës së DPÇK 

19.1 Për realizimin e shpejtë, të saktë dhe me kompetencë të funksioneve të DPÇK, të gjitha 

strukturat e administratës bashkëveprojnë dhe bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Ky 

bashkëpunim realizohet nëpërmjet pjesëmarrjes aktive të dy a më shumë strukturave të 

veçanta në zgjidhjen e problemeve, në varësi nga natyra e tyre si më poshtë: 

- Në rastin e delegimit të njëanshëm, strukturat marrin informacionin e nevojshëm në 

rrugë verbale dhe/ose shkresore; 

- Në rastin e delegimit të dyanshëm/shumanshëm, strukturat i ofrojnë informacionin 

njëra-tjetrës dhe dalin me nje produkt të përbashkët; 

19.2 Konfliktet e krijuara për kompetencat dhe detyrat e çdo drejtorie, sektori, zyre apo 

nëpunësi trajtohen dhe zgjidhen sipas linjës së hierarkisë përkatëse. 

19.3 Komunikimi i brendshëm në DPÇK, realizohet në mënyrë shkresore, verbale dhe 

nëpërmjet rrjetit të brendshëm elektronik (e-mail). Komunikimi dhe shkëmbimi 

elektronik i dokumentave zyrtare, brenda DPÇK apo jashtë saj, nga punonjësit e saj, 

bëhet gjithmonë duke përdorur postën elektronike zyrtare. 

 

 

 

 

Neni 20 

Disiplina formale dhe Administrative 
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20.1 Personeli i strukturës organizative brenda Zyrës Qendrore së DPÇK, në Çerdhet e 

Kopshtet publike, si edhe në institucione arsimore e zhvillojnë veprimtarinë e tyre mbi 

bazën e planeve, projekteve, detyrave dhe afateve kohore të vendosura dhe të miratuara 

nga Drejtori i Përgjithshëm dhe sipas parashikimeve ligjore e nënligjore në fuqi.  

20.2 Orari zyrtar i punës së Administratës së DPÇK është 08:00 – 16:30, nga e Hëna në të Enjte 

dhe 08:00 – 14:00 ditën e Premte.  

20.3 Çdo punonjës i DPÇK duhet të pajiset nga Sektori i Burimeve Njerëzore me dokumentin 

identifikues të punonjësit (badge). Gjatë orarit zyrtar, punonjësi është i detyruar ta 

shfrytëzojë me intensitet kohën e punës vetëm për qëllime pune në funksion të 

përmbushjes së detyrave të tij funksionale.  

20.4 Punonjësit e DPÇK mund të lëvizin jashtë institucionit në funksion të kryerjes së 

detyrave të tyre funksionale (takime në institucione të ndryshme, verifikime në terren etj), 

duke marrë miratimin e eprorit të linjës si dhe duke vënë në dijeni Sektorin e Burimeve 

Njerëzore. Ky i fundit  mban shënimet përkatëse në librin e hyrjeve-daljeve të 

institucionit, qëllimin e daljes, shkakun dhe orën e kthimit.  

20.5 Në marrëdhënie me të tretë, të gjithë punonjësit udhëhiqen nga parimi i barazisë, në 

kuptim që askush nuk duhet të privilegjohet apo diskriminohet për shkak të gjinisë, 

ngjyrës, gjuhës, origjinës etnike apo shoqerore, ndërgjegjes e bindjeve personale, 

gjendjes ekonomike sociale, etj. 

20.6 Nё raste emergjence, si dhe pёr nevoja tё insitucionit, Drejtori i Përgjithshëm mund të 

urdhërojë punonjësit të punojnë edhe jashtë kohëzgjatjes normale të javёs sё punës apo 

dhe në ditët e pushimit (ditёt e festave zyrtare dhe fundjavat), sipas rregullave dhe 

procedurave të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi, kundrejt shpërblimit me ditë 

pushimi nga ditët e punës apo kompensimit me shtesё page sipas parashikimve tё Kodit 

tё Punёs. 

20.7 Çdo mungesë në detyrë bëhet me leje, veç rasteve kur punonjësi është i paaftë për punë, 

për të cilat bëhet njoftimi në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe drejtorinë përkatëse, 

duke dorëzuar raport mjekësor ditën e parë të paraqitjes në punë. 

20.8 Komunikimi ndërmjet punonjësve, apo ndërmjet tyre dhe qytetarëve, bëhet vetëm nëpër 

zyra, duke shmangur qëndrimin apo bisedat nё ambjentet e jashtme . 

20.9 Të gjithë punonjësit janë të detyruar të raportojnë tek eprori direkt dhe këta të fundit, tek 

Drejtori i Përgjithshëm, për realizimin e detyrave funksionale apo të ngarkuara. 

20.10 Drejtuesit e drejtorive dhe sektorëve raportojnë tek Drejtori i Përgjithshëm mbi ecurinë e 

aktivitetit dhe mbajnë përgjegjësi konkrete mbi realizimin e objektivave të programuara. 

20.11 Për sa i përket trajtimit të problemeve që u takojnë më shumë se një drejtorie apo sektori, 

drejtimi për zgjidhjen e problemit, udhëhiqet nga struktura, kompetencat e së cilës lidhen 

më shumë me atë problem. Strukturat e tjera, sipas problemeve që mbulojnë, natyrës dhe 

specifikave që ato kanë, orientojnë, sqarojnë dhe japin asistencë për procedurat, si dhe 

detaje të tjera të rëndësishme për zgjidhjen e këtyre problemeve. 
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20.12 Çdo punonjës i DPÇK, gjatë zbatimit të detyrave funksionale, është i detyruar të 

respektojë shkallën hierarkike administrative, të përcaktuar në strukturën organizative të 

DPÇK. 

20.13 Përveç sa parashikohet në këtë rregullore, çdo punonjës ka të drejta dhe detyrime, sipas 

përcaktimeve të bëra  në dispozitat ligjore në fuqi që rregullojnë marrëdhëniet e punës. 

20.14 Punonjësit që në punën e tyre marrin dijeni për informacione të karakterit konfidencial, 

sipas klasifikimit dhe kritereve që përcaktojnë aktet ligjore dhe nënligjore, janë të 

detyruar të ruajnë konfidencialitetin. 

20.15 Manifestimi i sjelljeve të pahijshme, mungesa e korrektesës në komunikim, përdorimi i 

pijeve alkoolike, veshja e papërshtatshme, përbëjnë shkelje flagrante të etikës zyrtare dhe 

disiplinës në punë. Çdo sinjalizim për fenomene të tilla, përbën shkak të mjaftueshëm për 

fillimin e procedimit administrativ nga autoriteti kompetent dhe ndëshkimin e rreptë të 

personave përgjegjës, deri në ndërprerjen e marrëdhënieve të punës.    

20.16 Askujt nuk i lejohet shmangia nga detyrimet ligjore për shkak të padijenisë së ligjit. 

20.17 Të gjithë punonjësit detyrohen të trajtojnë në mënyrë të ndershme dhe të paanshme të 

gjithë subjektet me të cilët hyjnë në marrëdhënie për shkak të detyrave apo kompetencave 

të tyre, duke zbatuar me rigorozitet parimet e etikës në Administratën Publike. 

20.18 Çdo punonjës është i detyruar të shfrytëzojë me intensitet kohën e punës, të krijojë 

marëdhënie të rregullta me eprorët, vartësit dhe kolegët. 

20.19 Kur punonjësi del jashtë institucionit duhet të marrë lejen e eprorit direkt, duke lënë 

njëkohësisht shënimin në librin e lëvizjeve të vendosur në Sektorin e Burimeve Njerëzore 

për kohën e daljes dhe të kthimit. 

20.20 Të gjithë punonjësit janë të detyruar të raportojnë tek eprori direkt dhe këta të fundit tek 

Drejtori i Përgjithshëm për realizimin e detyrave funksionale apo të ngarkuara. 

 

Neni 21 

Etika dhe Kodi i veshjes 

21.1 Punonjësit e DPÇK duhet të ruajnë reputacionin, dinjitetin, si dhe të qëndrojnë larg çdo 

veprimi, qëndrimi apo sjellje e cila mund të zhvlerësojë emrin e mirë të punonjësit dhe 

institucionit që përfaqëson.  

21.2 Punonjësi i DPÇK, gjatë kohëzgjatjes së marrëdhënies së punës me institucionin, duhet të 

ruajë konfidencialitetin që buron nga ligji në lidhje me informacionin dhe materialin që 

njihet dhe merr dijeni gjatë kryerjes së detyrës.  

21.3 Punonjësi duhet të jetë i sjellshëm në marrëdhënie dhe në komunikimin shkresor e verbal 

me eprorët, kolegët dhe vartësit e tij, si dhe të respektojë parimet e kodit të etikës dhe 

sjelljes në institucion, sipas legjislacionit në fuqi.  

21.4 Punonjësit paraqiten në punë me veshje të rregullt dhe serioze.  
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21.5 Për pozicionin Drejtor Drejtorie dhe funksione të tjera në hierarki si ky pozicion,veshja 

duhet të jetë me kostum, këmishë e kravatë, kurse për punonjësit e tjere meshkuj duhet 

paraqitje me pantallona serioze dhe këmishë. 

21.6 Veshja për punonjëset femra,duhet të jetë serioze, jo ekstravagante dhe provokuese me 

funde shumë të shkurtër, apo këmisha e bluza dekolte e këpucë me taka të larta. 

21.7 Veshjet e rastit (xhinse etj), lejohen vetëm ditëve të premte. 

21.8 Gjatë kohës që janë në ambientet e DPÇK të gjithë punonjësit, duhet të mbajnë të 

vendosur mbi veshjen e sipërme kartën e identifikimit të punonjësit të DPÇK. 

21.9 Të gjithë punonjësit e DPÇK duhet të kujdesen për higjenën personale dhe paraqitjen e 

jashtme. Meshkujt duhet të mbajnë flokët në gjatësi të përshtatshme, kurse flokët e 

femrave duhet të kenë nuanca natyrale ngjyrash dhe të shmangen modelet ekstravagante.  

21.10 Nuk lejohet përdorimi i linjës telefonike të brendshme për qëllime private, përveç rasteve 

familjare urgjente. 

21.11 Në të gjitha ambientet e DPCK është rreptësisht e ndaluar përdorimi, mbajtja e pijeve 

alkoolike dhe pirja e duhanit. Pirja e duhanit lejohet vetëm në ambientet çlodhëse të 

institucionit (tarracë). 

21.12 Në komunikimin e përditshëm brenda institucionit, punonjësit duhet të respektojnë 

shkallën hierarkike. Gjatë komunikimit, çdo punonjës, duhet të karakterizohet nga etika 

dhe respekti i ndërsjelltë. Komunikimi verbal në ambientet e DPÇK nuk duhet të bëhet 

me me tone të larta zëri. 

21.13 Në takime pune jashtë institucionit, punonjësit e DPÇK duhet të paraqiten me veshje 

zyrtare. 

 

Neni 22 

Hyrja, trajtimi dhe mbajtja e dokumentacionit 

22.1 Dokumentacioni në DPÇK depozitohet dhe ruhet në përputhje me legjislacionin në fuqi.  

22.2 Të gjitha shkresat e dërguara me postë zyrtare, dorëzohen për regjistrim në librin e 

protokollit, pranë sekretarisë që vendos vulën e hyrjes ku pasqyrohet numri i protokollit 

dhe data.  

22.3 Procedura e delegimit te korrespondencës së evidentuar dhe protokolluar pranë DPÇK-së 

detajohet me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm.  

22.4 Delegimi i kompetencave duhet të bëhet me shkrim duke ndjekur rregullat e përcaktuara 

në Kodin e Procedurave Administrative. Shkresa hartohet në 2 (dy) kopje, ku njëra nga 

kopjet qëndron në Arkivë-Protokoll, ndërsa kopjen tjetër e mban personi i deleguar. 

22.5 Çdo projekt-vendim i ardhur nga strukturat e Bashkisë, kalon për mendim në Drejtorinë 

Juridike e cila bashkërendon punën me strukturën që ka lidhje teknike me këtë projekt. 



Rregu l lo r e  e  Br endshme e  Funksi on imit  t ë  DPÇK 19 

Çdo sugjerim i dhënë nga Drejtoria Juridike duhet të pasqyrohet në projektin 

përfundimtar.  

22.6 Shkresat zyrtare të nënshkruara nga Drejtori i Përgjithshëm apo personi i autorizuar prej 

tij, dërgohen në Arkivë-Protokoll. 

 

Neni 23 

Vula e DPÇK dhe mënyra e përdorimit të saj 

23.1 Vula zyrtare e DPÇK identifikon këtë institucion në të gjithë dokumentacionin që del prej 

tij. 

23.2 Vula ruhet në kasafortë dhe përdoret vetëm nga punonjësi i Arkivës në rastet e shoqërimit 

të dokumentave orgjinale, vulosjes së zarfeve, apo dhe dokumentimit të marrjes në 

dorëzim të shkresave, ankesave etj. 

23.3 Në rast të konstatimit të humbjes apo dëmtimit të vulës, vihet menjëherë në dijeni 

Drejtori i Përgjithshëm, i cili merr masat për zëvendësimin e saj sipas procedurës ligjore. 

Përveç sa më sipër, në rastet e humbjes së vulës, rasti referohet në organet kompetente. 

23.4 Vula e DPÇK vendoset vetëm mbi firmën/nënshkrimin e Drejtorit të Përgjithshëm, të 

personave të autorizuar, apo kur ligji e parashikon shprehimisht vendosjen e vulës mbi 

dokumentacionin e dalë prej strukturave të veçanta. 

 

V. KOMPETENCAT DHE DETYRAT E PUNONJËSVE TË DPÇK SIPAS 

STRUKTURËS PËRKATËSE_____________ 

 

Neni 24 

Specialist i Marrëdhënieve me Publikun 

24.1 Ushtron veprimtarinë në varësi të drejtëpërdrejtë të Drejtorit të Përgjithshëm. 

24.2 Kujdeset për ndërtimin e marrëdhënieve transparente duke vlerësuar e shqyrtuar në kohë 

çdo ankesë në drejtim të shërbimit dhe punonjësve të strukturës organizative të DPÇK. 

24.3 Në bashkëpunim me drejtoritë e tjera në DPÇK, drejton dhe bashkërendon punën për 

organizimin e veprimtarive të ndryshme për informimin dhe sensibilizimin e opinionit 

publik. 

24.4 Ndjek në vazhdimësi pasqyrimin e veprimtarisë së institucionit në mjetet e informimit 

publik dhe informon në mënyrë të detajuar Drejtorin e Përgjithshëm. 

24.5 Në rastet kur konstatohen pasaktësi apo dizinformime në lajmet e publikuara nga mediat, 

përgatit sqarimet e nevojshme për saktësimin e informacionit. 
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24.6 Kujdeset për vijueshmërinë e mbledhjes së informacionit nga shtypi periodik dhe media 

elektronike, kryen çdo ditë përzgjedhjen dhe përpunimin e këtij informacioni duke 

përgatitur një buletin informativ të përditshëm. 

24.7 Menaxhon e-mail-in zyrtar të institucionit. 

24.8 Siguron pikën e parë të kontaktit (front office) për qytetarët që kërkojnë informacion apo 

kanë ankesa të shkruara ose verbale, si edhe bën informimin dhe orientimin e tyre nëpër 

sektorët apo drejtoritë përkatëse të DPÇK, ose institucione të tjera. 

24.9 Mbledh informacione (me anë të korrespondencës) për çdo njoftim, projekt apo 

veprimtari të strukturave përkatëse të Bashkisë Tiranë dhe ia vë në dispozicion 

punonjësve të DPCK, apo personave të tretë të interesuar. 

24.10 Përditëson faqen zyrtare të internetit, si dhe rrjetet sociale.    

24.11 Arsimi i duhur: 

 I lartë Shkenca komunikimi/Sociale (Master). 

 

Neni 25 

Përgjegjës/Sektori Juridik dhe i Prokurimeve 

25.1 Ushtron veprimtarinë në varësi të drejtëpërdrejtë të Drejtorit të Drejtorisë Juridike,  

Planifikimit e Zbatimit të Kontratave. 

25.2 Ndjek zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore si dhe udhëzimeve përkatëse nga Bashkia 

e Tiranës. 

25.3 Përgatit përfaqësimin dhe mbrojtjen e interesave tё DPÇK në të gjitha proceset gjyqësore, 

në të gjitha shkallët e gjykimit,  si dhe pёrgatit argumentat për ankesat e subjekteve të 

drejtuara DPÇK dhe ia paraqet eprorit. 

25.4 Organizon procedurat e prokurimit publik duke ndjekur të gjitha etapat e zhvillimit të 

tyre, në funksion të mbarëvajtjes së këtyre procedurave. 

25.5 Verifikon ligjshmërinë e procedurave të tenderit. 

25.6 Organizon dhe verifikon procesin e hartimit dhe nёnshkrimit tё kontratave sipas 

klasifikimit të tyre në bazë të procedurës sё prokurimit. 

25.7 Ndihmon në zbatimin e kërkesave ligjore për hartimin, ruajtjen dhe administrimin e 

dokumentave në DPÇK. 

25.8 Zbaton dispozitat ligjore dhe aktet në zbatim të tyre, në funksion të sqarimit dhe zgjidhjes 

së problemeve të ndryshme. 

25.9 Njihet me aktet e reja ligjore dhe nënligjore që lidhen me veprimtarinë e DPÇK. 

25.10 Ndihmon dhe mbështet në aspektin juridik grupet e punës dhe/ose komisionet  e 

posaçme, si dhe kryerjen e procedurave të prokurimit publik, lidhjes së kontratave dhe 

aktmarrëveshjeve të ndryshme. 
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25.11 Arsimi i duhur: 

           I lartë Drejtësi, (Master i Shkencave në Drejtësi). 

 

Neni 26 

Specialist Jurist/Prokurimeve 

26.1 Merr pjesë aktive në hartimin e dokumentave të tenderit duke kontrolluar ligjshmërinë e 

kërkesave të caktuara në to dhe kur vëren shkelje të procedurave, ka të drejtën e 

pezullimit të tyre në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

26.2 Zbaton me transparencë legjislacionin në fuqi, duke mbrojtur në çdo kohë interesat e 

DPÇK. 

26.3 Mban përgjegjësi për përzgjedhjen e llojit tё procedurës, vendosjen e afateve dhe 

respektimin e tyre duke iu referuar në çdo hap legjislacionit në fuqi. 

26.4 Informon në çdo kohë mbi legjislacionin dhe ndryshimet që i bëhen këtij të fundit dhe e 

pasqyron në dokumentat e tenderit dhe procedurën e tenderimit. 

26.5 Harton kontrata sipas klasifikimit të tyre në bazë të procedurës, duke mbrojtur në çdo 

kohë interesat e institucionit. 

26.6 Përpilon shkresa që lidhen me korrespondencën zyrtare të institucionit nё zbatim tё 

detyrave tё Sektorit Juridik, si dhe pёrpilon materiale të ndryshme qё lidhen me 

pёrfaqёsimin juridik tё institucionit. 

26.7 Arsimi i duhur: 

I lartë Drejtësi (Master në Drejtësi). 

 

Neni 27 

Përgjegjës/Sektori i Planifikimit e Zbatimit të Kontratave 

27.1 Planifikon nevojat për lëndë të parë ushqimore, gaz për gatim, detergjentë, materiale të 

imta etj, për kopshtet, çerdhet dhe administratën. 

27.2 Përgatit dhe paraqet për miratim tek Drejtori i linjës, planet e punës dhe realizimin e tyre. 

27.3 Raporton për problemet e konstatuara në mbarëvajtjen e punës.  

27.4 Administron kërkesat dhe ankesat në lidhje me nevojat e institucionit për furnizime dhe 

shërbime.  

27.5 Ndjek transferimin e bazës materiale. 

27.6 Merr masa dhe harton normativat për aktivitet bazë.  
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27.7 Merr masat pёr organizimin e lёvrimit dhe kontrollit tё produkteve ushqimore ose 

industriale, sipas standarteve për kontrollin e cilësisë dhe sasisë, referuar raport-

analizave.  

27.8 Ndjek zbatimin e të gjitha kontratave të lidhura nga institucioni për furnizimin e njësive 

që varen prej tyre, si nga ana sasiore edhe cilësore, duke zbatuar afatet kohore tё 

pёrcaktuara. 

27.9 Për çdo shkelje të kontratës nga ana e kontraktorit, mbahen proces-verbale konform 

ligjeve dhe vihet në dijeni kontraktori. 

27.10 Organizon pranimin dhe ruajtjen e mallrave konform legjislacionit në fuqi. 

27.11 Organizon, menaxhon punën e çdo punonjësi në sektor dhe ndjek zbatimin e detyrave të 

planifikuara dhe të ngarkuara nga Drejtori.  

27.12 Organizon dhe ndjek aktivitetin e grupeve tё kontrollit të monitorimit të menusë së 

ushqimit, higjenës dhe shpërndarjes.  

27.13 Mban proces-verbale për kontrollet e ushtruara. 

27.14 Organizon sistemin e statistikave të veprimtarisë në sektor. 

27.15 Bashkёpunon me Sektorin e Financёs dhe Sektorin e Shёrbimeve Mbeshtetёse pёr 

hartimin e dokumentacionit përkatës në funksion tё zbatimit tё kontratave respektive pёr 

pritjen dhe administrimin e mallit.  

27.16 Nё zbatim tё planeve tё shpёrndarjes tё hartuara tё artikujve ushqimore dhe atyre 

industriale, organizon dhe ndjek shpёrndarjen e tyre. 

27.17 Evidenton dhe ndjek probleme, që dalin nga veprimtaria e përditshme, si dhe shqetësimet 

e ndryshme, që ngrihen nga përgjegjëset e çerdheve dhe kopshteve. Përcakton zgjidhjet e 

mundshme brenda kuadrit ligjor dhe i propozon eprorit zgjidhjet përkatëse. 

27.18 Njofton çdo ditë, kontraktorët sipas porosisë që përgatit specialisti i zbatimit të 

kontratave, pas ndjekjes dhe kontrollit të kryer, në mënyrë që të mos tejkalohet sasia e 

planifikuar sipas periudhave. 

27.19 Arsimi i duhur: 

I lartë Ekonomik (Master i Shkencave). 

 

Neni 28 

Specialist i  Zbatimit të Kontratave 

28.1 Harton planet e shpërndarjes sё artikujve ushqimorë për kopshtet dhe çerdhet, çdo ditë, 

sipas menusë dhe frekuentimit të fëmijëve dhe ndjek realizimin e tyre. 

28.2 Harton planet e shpërndarjes së gazit të lëngët për gatim, detergjentë, etj., planifikon 

shërbimet sipas normativave dhe nevojave dhe ndjek zbatimin e tyre. 
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28.3 Kuadron çdo ditë me specialistin e magazinave, për koordinimin e punës në lidhje me 

planifikimin e sasive të produkteve të nevojshme. 

28.4 Pasqyron forcën në tabelën përmbledhëse mujore dhe kuadron me drejtoreshat e 

kopshteve dhe përgjegjëset e çerdheve nga data 1-5 të çdo muaji. 

28.5 Kuadron me specialisten e të ardhurave. 

28.6 Zbaton rekomandimet e mjekëve të DPÇK për ndryshimin e menusë, vetëm për fëmijët 

distrofikë. 

28.7 Arsimi i duhur: 

I lartë ekonomik (Master). 

 

Neni 29 

Mercolog/teknolog 

29.1 Kontrollon çdo ditë artikujt e ardhur nga kontraktorët sipas porosisë, për cilësinë, 

paketimin dhe shoqërimin e tyre me fletë-analizat përkatëse. 

29.2 Harton regjistrin e gjurmueshmërisë, sipas rekomandimeve të Autoritetit Kombëtar të 

Ushqimeve. 

29.3 Harton specifikimet teknike të artikujve ushqimorë, materialeve të pastrimit etj, sipas 

ligjeve dhe nevojave që kanë kopshtet dhe çerdhet. 

29.4 Me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm kryen monitorim dhe verifikimin e ushqimit, 

normativave dhe higjenёs. 

29.5 Arsimi i duhur: 

I lartë Kimi dhe/ose Tekonologji Ushqimore (Master). 

 

Neni 30 

Furnitor 

30.1 Merr në dorëzim me faturat përkatëse ushqimet, materialet e imta, materialet e pastrimit, 

enët e kuzhinës, materiale të ndryshme inventari, për t’i dërguar në kopshtet apo çerdhet e 

përcaktuara nga Sektori i Planifikimit e Zbatimit të Kontratave. 

30.2 Sistemon dhe ngarkon mallin nga magazina për në automjet, sipas sasisë së përcaktuar në 

fletë-dalje.  

30.3 Mban përgjegjësi për mallrat, nga momenti i marrjes në dorëzim deri në destinacionin 

përfundimtar. 

30.4 Shkarkon mallin nga automjeti dhe e dorëzon atë në derën hyrëse të kuzhinës. Pasi 

dorëzon mallin në destinacion, ai sigurohet që përgjegjësja, kuzhinierja dhe kujdestarja të 

firmosë fletë-daljen.  
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30.5 Dorëzon faturat e dorëzimit të mallrave në Sektorin e Planifikimit e Zbatimit të 

Kontratave. Gjithashtu dorëzon dhe çdo dokument tjetër. 

30.6 Arsimi i duhur: 

I mesëm. 

Neni 31 

Shofer 

31.1 Në bashkëpunim me furnitorin ngarkon mallin nga magazina në automjetin e tij. 

31.2 Dërgon mallin në destinacionet përkatëse sipas planit të shpërndarjes. 

31.3 Kujdeset për mirëmbajtjen dhe dokumentacionin përkatës (taksa, kontroll teknik) të 

automjetit dhe njofton për problemet teknike Përgjegjësin e Sektorit të Planifikimit e 

Zbatimit të Kontratave. 

31.4 Kujdeset që automjeti i tij të jetë i çdo ditë i gatshëm dhe i pastër për kryerjen e detyrave 

funskionale të shpërndarjes së produkteve ushqimore dhe materialeve të tjera. 

31.5 Për çdo rast të konstatimit të defektieve të mundshme në automjetin e tij, vë në dijeni 

Përgjegjësin e Sektorit të Planifikimit e Zbatimit të Kontratave. 

31.6 Pas mbarimit të punës parkon automjetin në ambjentet e DPÇK. 

31.7 Shoferi i administratës është në shërbim të punonjësve të administratës, vetëm me 

miratimin e Përgjegjësit të Sektorit të Administrimit. 

31.8 Arsimi i duhur: 

- Të ketë mbaruar arsimin e mesëm; 

- Të ketë leje drejtimi automjeti me kategorinë përkatëse. 

 

Neni 32 

Përgjegjës/Sektori i Financës dhe Buxhetit 

32.1 Ushtron veprimtarinë në varësi të drejtëpërdrejtë të Drejtorit të Drejtorisë së Menaxhimit  

Financiar. 

32.2 Përgatit dhe paraqet për miratim tek Drejtori i linjës, planet e punës të realizuara 

mujore/vjetore, si dhe objektivat për muajt pasardhës, për Sektorin e Financës dhe 

Buxhetit. 

32.3 Organizon dhe drejton punën për funksionimin e kontabilitetit, me qëllim ruajtjen e 

dokumentaconit financiar. Kontrollon dhe sugjeron mënyrën për mbajtjen dhe 

regjistrimin e veprimeve kontabël, kontrollon dokumentacionin shoqërues, që vërteton 

kryerjen e ngjarjeve ekonomike për shpenzime dhe të ardhura, rakordon llogaritë 

ekonomike. 
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32.4 Përgatit periodikisht, sipas orientimeve të veçanta, evidencat, akt-rakordimet mujore me 

të tretët, si Bashkinë e Tiranës, Degën e Thesarit, Drejtorinë e Tatimeve, FSHU, UKT, 

INSTAT,  si dhe institucione të tjera,  sipas nevojave të brendshme të institucionit. 

32.5 Me urdhër të drejtorit, merr pjesë në grupet e kontrollit financair dhe auditimit të 

brendshëm.  

32.6 Bashkëpunon me Sektorin e Monitorimit të Njësive Shpenzuese, pjesë e Drejtorisë së 

Menaxhimit Financiar, për funksionimin e njësive shpenzuese. 

32.7 Bashkëpunon dhe rakordon me Sektorin e Planifikimit dhe Zbatimit të Kontratave, si dhe 

me Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në lidhje me dorëzimin e të gjithë 

dokumentacionit përfundimtarë, për realizimin  e  urdhër shpenzimeve. 

32.8 Ndjek, koordinon dhe kontrollon punën e përditshme të specialistëve të sektorit, si dhe 

raporton tek Drejtori i linjës për problemet e konstatuara. 

32.9 Informon për çdo ndryshim të bazën ligjore Drejtorin e linjës. 

32.10 Specialistët që ndjekin periodikisht gjendjen fizike me atë kontabël raportojnë 

përgjegjësit të financës dhe buxhetit, si dhe për çdo problematikë në lidhje me to. 

32.11 Bashkëvepron me përgjegjësin e shërbimeve mbështetëse mbi ecurinë e gjëndjes kontabel 

dhe atë fizike të magazinave ushqimore dhe atë industriale. Në rast problematikash 

raportojnë tek drejtori i linjës.  

32.12 Në bashkëpunim me drejtoritë e DPÇK, për të gjitha nevojat e institucionit harton PBA-

në e institucionit brenda afateve të përcaktuara. Ndjek dhe pasqyron buxhetin me të gjithë 

zërat e tij, çeljet e fondeve (në programin financiar) dhe zbatimin e buxhetit të miratuar, 

rialokime fondesh, etj. 

32.13 Në rastet e konstatimeve/ detyrave të lëna të sektorit të  financës dhe buxhetit mban 

procesverbal për mos realizim detyrash/ konstatime të ndryshme dhe raporton tek drejtori 

i linjës për ndjekjen e  procedurave administrative. 

32.14 Arsimi i duhur: 

I lartë ekonomik (Master i Shkencave) 

 

 

 

Neni 33 

Specialisti i koordinimit të faturimit dhe arkëtimit 

 

33.1 Për të gjeneruar në sistemin financiar faturat mujore të  fëmijëve, merr konfirmimin  e 

listave të ditëngrënieve nga secila përgjegjëse çerdhe dhe drejtoreshë kopshti, të 
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nënshkruara nga to, si dhe të konfirmuara  nga specialisti i planifikimit (ku deklarojnë 

forcën ditore të fëmijëve). Administron dhe ruan dokumentacionin përkatës. 

33.2 Pas konfirmimit të listave të fëmijëve përfitues të reduktimit të pagesave nga komisioni 

përkatës, hidhen në sistemin financiar të gjithë fëmijët përfituesi të muajit, në mënyrë që 

mos të gjenerohen fatura për ta. 

33.3 Gjenerimi i faturave mujore nga sistemi financiar, të ditëngrënieve të fëmijëve, për 

secilin çerdhe/kopsht brenda datës 5 të muajit pasardhës, si dhe marrjen në dorëzim nga 

përgjegjëset e çerdheve dhe drejtoreshat e kopshteve. 

33.4 Kuadrimi dhe kontrolli i të ardhurave nga parapagimet dhe ditëngrëniet me Postën 

Shqiptare, Easy Pay, Unionin Financiar, si dhe të gjitha Bankat e Nivelit të dytë. Më pas 

ky informacion i vihet në dispozicion  specialistit te te ardhurave dhe buxhetit,  për të 

ardhurat e realizuara, parapagimet dhe kthimet mujore, për të kryer akt-rakordimet 

përkatëse. 

33.5  Koordinon dhe  ndan punët midis specialistëve të faturim/arkëtimit, për hapjen e kodeve 

të reja në sistemin financiar, sipas urdhërit të regjistrimit, për fëmijët që frekuentojnë për 

herë të parë çerdhen/kopshtin, gjenerimin e  parapagimit, gjenerimin e faturave mujore të 

ditëngrënieve në sistemin financiar, si dhe më pas hedhjen në sistem të likujdimeve 

përkatëse.  

33.6 Është në dispozicion të çdo qytetari  që paraqitet pranë institucionit, për çdo paqartësi në 

lidhje me faturimin, likujdimin, etj. Ndjek dhe i jep zgjidhje çdo problematike të 

konstatuar. 

33.7 Për problematikën e konstatuar, mban procesverbal dhe  raporton tek Përgjegjësi i 

Financës dhe Buxhetit.  

33.8 Arsimi i duhur: 

I lartë ekonomik (Master).  

Neni 34 

Specialist arkëtim/faturimi 

34.1 Është përgjegjës për faturimin e ditëngrënieve të fëmijëve, sipas listës së nënshkruar dhe 

të paraqitur nga përgjegjësja e çerdhes/drejtuesja e kopshtit, si dhe të konfirmuar nga 

specialisti i planifikimit (ku deklarohet forca ditore e fëmijëve). 

34.2 Pas konfirmimit të listave të fëmijëve përfitues të reduktimit të pagesave nga komisioni 

përkatës, hidhen në sistemin financiar të gjithë fëmijët përfitues të muajit, në mënyrë që 

mos të gjenerohen fatura për ta. 

34.3 Gjenerimi i faturave mujore nga sistemi financiar, të ditëngrënieve të fëmijëve, për 

secilin çerdhe/kopsht brenda datës 5 të muajit pasardhës, si dhe marrjen në dorëzim nga 

përgjegjëset e çerdheve dhe drejtoreshat e kopshteve. 
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34.4  Kryen hapjen e kodeve të reja në sistemin financiar, sipas urdhërit të regjistrimit, për 

fëmijët që frekuentojnë për herë të parë çerdhen/kopshtin. 

34.5 Për problematikën e konstatuar, mban procesverbal dhe  raporton tek Përgjegjësi i    

Financës dhe Buxhetit.  

34.6 Është në dispozicion të çdo qytetari  që paraqitet pranë institucionit, për çdo paqartësi në 

lidhje me faturimin, likujdimin, etj. Ndjek dhe i jep zgjidhje çdo problematike të 

konstatuar. 

34.7 Arsimi i duhur: 

 I lartë ekonomik (Master).             

 

 

Neni 35 

Specialist për ndjekjen e debisë 

35.1 Harton informacionin mujor mbi detyrimet e çdo fëmije, për çdo çerdhe dhe kopsht . Ky 

informacion u dërgohet çdo muaj përgjegjëseve të çerdheve dhe drejtueseve të kopshteve 

i printuar nga sistemi financiar, si dhe në adresat e tyre elektronike me email, në mënyrë 

që të kryhen likujdimet në kohë për çdo fëmijë. 

35.2 Kryen dokumentimin e kërkesës dhe dokumentacionin e dorëzuar (vërtetim largimi nga 

çerdhja/kopshti, si dhe ID nga prindi i fëmijës/kujdestari ligjor, për kthimin e parapagimit 

të fëmijës.Verifikon në sistemin financiar kartelën e fëmijës të larguar, të mos rezultojë 

me detyrim dhe në këtë moment  emri i fëmijës  bëhet pjesë e listës së muajit për 

likujdimin e kthimit të parapagimit. 

35.3 Përpilon listat emërore mujore për kthimin e parapagimit të fëmijëve, të cilët nuk 

frekuentojnë më çerdhen/kopshtin. Këto lista konfirmohen nga Përgjegjësi i Financës dhe 

Buxhetit, brenda datës 20 të çdo muaji, si dhe dërgohen pranë Postës Shqiptare, për 

lëvrimin e fondeve për çdo fëmijë përfitues. Ruan dhe administron dokumentacionin 

përkatës.  

35.4 Regjistron në sistemin financiar mbi kthimet e parapagimeve të kryera gjatë muajit në 

Postën Shqiptare dhe më pas kryen rakordimin mujore me punonjësin përgjegjës pranë 

Postës Shqiptare , si dhe me specialistin e koordinimit të faturimit dhe arkëtimit të 

DPÇK. 

35.5 Ndjek çdo problematikë në lidhje me kartelat financiare të fëmijëve dhe pasqyron 

ndryshimet përkatëse, sipas kërkesave të nënshkruara më parë nga përgjegjëset e 

çerdheve dhe drejtueset e kopshteve, të cilat dokumentohen.  

35.6 Përgjegjëset e çerdheve dhe drejtueset e kopshteve dorëzojnë pranë specialistit të debisë 

mandatin e likujdimit të kryer për fondin e garancisë, për fëmijët që regjistrohen për herë 
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të parë në çerdhe/kopsht të Bashkisë Tiranë. Ruan dhe administron dokumentacionin 

përkatës.  

35.7 Për problematikën e konstatuar, mban procesverbal dhe  raporton tek Përgjegjësi i 

Financës dhe Buxhetit.  

35.8 Arsimi i duhur: 

I lartë ekonomik (Master).         

 

Neni 36 

Specialisti i financës për magazinën e artikujve ushqimorë 

36.1 Ndjek dhe kontrollon zbatimin e kontratave, për artikujt ushqimorë në vlerë dhe sasi, 

duke koordinuar punën me specialistin e planifikimit, si dhe magazinerin e artikujve 

ushqimorë. Raporton tek Përgjegjësi i Financës dhe Buxhetit, për sasinë dhe vlerën e 

artikujve ushqimorë të realizuar çdo fund muaji.  

36.2 Çdo ditë kryen kontabilizimin e veprimeve ekonomike në programin financiar për  

magazinën e artikujve ushqimorë, sipas plan shpërndarjes për të gjitha çerdhet dhe 

kopshtet e BT, të miratuar nga sektori i planifikimit dhe shërbimeve mbështetëse. 

36.3 Rakordon me magazinieren çdo ditë, për sasinë e artikujve ushqimorë që merren në 

dorëzim (nga komisioni i pritjes së artikujve ushqimorë), si dhe më pas kuadron dhe 

pranon faturën e fiskalizuar nga operatori ekonomik . 

36.4 Kryen akt-rakordimet mujore me: 

 Operatorët ekonomik, dhe më pas ia përcjell Përgjegjësit të Financës dhe Buxhetit, 

për dokumentacionet plotësuese përpara se të kryhen likujdimet mujore të faturave të 

artikujve ushqimorë.  

 Magazinieren, për gjendjen fizike të artikujve ushqimorë, e cila shoqërohet me 

procesverbal përkatës bazuar në gjendjen kontabël nga programi financiar. 

 Sistemin e fiskalizimit, mbi faturat e pranuar gjatë muajit. 

36.5 Në bashkëpunim me sektorin e shërbimeve mbështetëse kryen monitorime të 

herëpashershme mbi gjëndjen kontabël dhe asaj fizike në magazinën e artikujve 

ushqimorë dhe raporton tek përgjegjësi i  Financës dhe Buxhetit. 

36.6 Ruan dhe dokumenton në mënyrë kronologjike të gjithë procedurën, me të gjitha 

nënshkrimet përkatëse, për të gjitha dokumentat ditore/mujore/vjetore. 

36.7 Për problematikat e konstatuara, mban procesverbal dhe raporton tek Përgjegjësi i 

Financës dhe Buxhetit.   

36.8 Arsimi i duhur: 

I lartë ekonomik (Master).    
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Neni 37 

Specialist finance për aktivet 

37.1 Është përgjegjës për sigurimin e dokumentacionit mbi inventarizimin, ruajtjen, lëvizjen 

dhe mbrojtjen e aktiveve.  

37.2 Sipas kërkesave të çerdheve/ kopshteve për bazën materiale, donacioneve të ndryshme, 

kalimeve të inventareve nga njëri instutucion i BT-së në tjetrin , kryen të gjithë procesin 

menaxherial të aktiveve, si dhe dokumentimin përkatës, sipas udhëzimeve në  fuqi.  

37.3 Pranë specialistit të kontabilitetit dhe magazinës industriale dorëzon të gjithë 

dokumentacionin përfundimtar, që vërtetojnë lëvizjet e aktiveve, donacioneve të 

ndryshme, kalimeve të inventareve nga njëri instutucion i BT-së në tjetrin, në mënyrë 

kronologjike. 

37.4 Për të gjithë procesin e inventarizimit të aktiveve, atij të jashtë perdorimit dhe të 

asgjësimit, sipas komisioneve të ngritura me urdhër nga titullari i institucionit, kryen 

dokumentimin sipas udhëzimeve në fuqi. Dorëzon dhe  rakordon me specialistin e 

kontabilitetit dhe magazinës industriale për të gjitha  veprimet e kryera. 

37.5 Ndjek, monitoron dhe verifikon të gjithë procedurën e donacioneve të ndryshme, që 

kryhen gjatë vitit ushtrimor, në emërtim, sasi dhe vlerë, referuar dokumentacionit 

përkatës, si dhe udhëzimve në fuqi. 

37.6 Përpilon procesverbalin e marrjes në dorëzim për donacionet e kryera gjatë vitin 

ushtrimor, duke u nëshkruar nga komisioni përkatës, si dhe e dorëzon atë pranë 

specialistit të kontabilitetit dhe magazinës industriale, për tu kontabilizuar. 

37.7 Për problematikën e konstatuar, mban procesverbal dhe  raporton tek Përgjegjësi i 

Financës dhe Buxhetit.  

37.8  Arsimi i duhur: 

I lartë ekonomik (Master).     

  

Neni 38 

Specialisti i të ardhurave dhe buxhetit 

38.1 Është përgjegjës për  realizimin e të ardhurave nga çerdhet dhe kopshtet. Harton  

evidencës e të ardhurave mujore për kuadrim me Degën e Thesarit,  brenda afateve të 

përcaktuara. 

38.2 Ndjek, kontrollon nga sistemi financiar regjistrimin e ditëngrënieve dhe parapagimeve. 

Kryen dhe nënshkruan të gjitha  akt-rakordimet mujore me  Postën Shqiptare, Easy-Pay, 

Unioni Financiar, si dhe Bankat e Nivelit të Dytë, në lidhje me pagesat nga ditëngrëniet 

dhe parapagimeve për llogari të DPÇK-së, që derdhen në Thesar. 

38.3 Është përgjegjës për regjistrimin kontabël të veprimeve të mësipërme në programet 

financiar IMPRO dhe Financa 5.  
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38.4 Regjistron në programin financiar IMPRO kontratat e lidhura të institucionit me 

operatorët ekonomik, si dhe kontabilizon të gjitha urdhër shpenzimet mujore. 

38.5 Përpilon të gjitha evidencat e buxhetit dhe rakordon me Përgjegjësin e Financës dhe 

Buxhetit mbi zbatimin  e tij, gjatë gjithë vitit ushtrimor, për ecurinë dhe të gjitha 

ndryshimet në zërat e buxhetit , sipas nevoja të institucionit. Më pas të gjitha këto 

evidenca mujore, përpunohen në fund të vitit ushtrimor, me qëllim finalizimin e 

pasqyrave financiare vjetore. 

38.6 Angazhohet dhe merr pjesë gjatë periudhës së përgatitjes të PBA-së të DPÇK-së. 

38.7 Ndjek procedurën për financimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë, të përcjellë 

nga drejtoria juridike dhe e zbatimit të kontratave, në bashkëpunim me përgjegjësin e 

sektorit, deri në finalizimin e likujdimit. 

38.8 Për problematikën e konstatuar, mban procesverbal dhe raporton tek Përgjegjësi i 

Financës dhe Buxhetit.  

38.9 Arsimi i duhur: 

I lartë ekonomik (Master). 

 

Neni 39 

Specialist i kontabilitetit dhe magazinës industriale 

39.1 Ndjek dhe kontrollon zbatimin e kontratave, për artikujt industrialë në vlerë dhe sasi, 

duke koordinuar punën me specialistin e planifikimit, si dhe magazinerin e artikujve 

industriale. Raporton tek Përgjegjësi i Financës dhe Buxhetit, për sasinë dhe vlerën e 

artikujve industrial  të realizuar çdo fund muaji.  

39.2 Kryen kontrollin e të gjithë dokumentacionit (faturën elektronike të fiskalizuar, flet 

hyrjen/daljen, procesverbalin  e marrjes në dorëzim, plan shpërndarjen,etj) për artikujt 

industrial, asetet e DPÇK,  donacione, etj, sipas udhëzimeve në fuqi dhe më pas pranon 

faturën e fiskalizuar nga operatori ekonomik. Ruan dhe dokumenton në mënyrë 

kronologjike të gjithë procedurën, me të gjitha nënshkrimet përkatëse, për të gjitha 

dokumentat ditore/mujore/vjetore. 

39.3  Regjistron në kontabilitet flet hyrjet dhe flet daljet në programin financiar, për 

magazinën e artikujve industrial, në mënyrë kronologjike, sipas plan shpërndarjes të 

miratuar nga sektori i planifikimit dhe atij  të shërbimeve mbështetëse, për të gjitha 

çerdhet dhe kopshtet e BT. 

39.4 Sipas kërkesave të çerdheve/ kopshteve për bazën materiale, donacioneve të ndryshme, 

kalimeve të inventareve nga njëri instutucion i BT-së në tjetrin , kryen kontabilizimin 

duke e shoqëruar me të gjithë  dokumentacionin përkatës, sipas udhëzimeve në  fuqi.  

39.5 Rakordon me magazinieren librin e magazinës,  për  çdo kartelë  artikulli,  në mënyrë 

periodike, për regjistrimet e kryera në kontabilitet, mbi  sasitë e artikujve industrial. 
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39.6 Administron dokumentat që vërtetojnë veprimet ekonomike dhe kryen kontabilizimin e 

tyre në sistemin financiar. 

39.7 Kryen akt-rakordimet e nevojshme  me FSHU, UKT, Alb-Telecom, DPTT, ISSH, etj, për 

llogari të DPÇK-së. 

39.8 Në bashkëpunim  me specialistin e financës për inventarët, kryen kontabilizimin në 

sistemin financiar të të gjitha aseteve të DPÇK ( çerdhet, kopshtet, magazina ushqimore, 

magazina industriale, si dhe administratën), donacionet, si dhe kalimeve të inventareve 

nga njëri instutucion i BT në tjetrin, etj. 

39.9 Në bashkëpunim me sektorin e shërbimeve mbështetëse kryen monitorime të 

herëpashershme mbi gjëndjen kontabël dhe asaj fizike në magazinën e artikujve 

industrial, dhe raporton tek përgjegjësi i  Financës dhe Buxhetit. 

39.10 Angazhohet dhe merr pjesë gjatë periudhës së përgatitjes të PBA-së të DPÇK. 

39.11 Në bazë të regjistrimeve kontabël të kryera në programin financiar, mbi gjëndjen e 

llogarive ekonomike, bashkëpunon me specialisten e të ardhurave dhe buxhetit, si dhe me   

Përgjegjësin e Financës dhe Buxhetit për përpilimin e pasqyrave financiar në fund të    

vitit ushtrimor. 

39.12 Për problematikat e konstatuara, mban procesverbal dhe raporton tek Përgjegjësi i 

Financës dhe Buxhetit. 

39.13 Arsimi i duhur: 

I lartë ekonomik (Master).           

 

Neni 40 

Specialist finance për njësitë shpenzuese 

40.1 Merr në dorëzim çdo ditë flet-daljen e një dite paraardhëse për secilën njësi shpenzuese 

(çerdhe/kopsht) dhe e kontabilizon atë, për të realizuar shkarkimin/konsumin ditor 

ushqimor. Ky dokumentacion dorëzohet i nënshkruar nga përgjegjësi/drejtuesi i njësive 

shpenzuese, së bashku me kuzhinieret përkatëse, në mënyrë dokumentimin dhe 

arshivimin e procesit të shkarimit të artikujve ushqimor. 

40.2 Çdo muaj dokumenton dhe arshivon librat e kuzhinës për të gjithë njësitë shpenzuese 

(çerdhe/kopshte). 

40.3 Koordinon punën me specialistët e monitorimit të njësive shpenzuese, mbi rakordimin e 

gjendjes kontabel që gjeneron sistemi financiar dhe atë fizike, që kryhet nga specialistët e  

monitorimeve në terren, në mënyrë të minimizimit të të gjtha problematikave dhe 

efiçencës të njësive shpenzuese. 

40.4 Koordinon punën me specialistin e planifikimit dhe zbatimit të kontratave, për mos 

krijimin e tepricave/mungesave mbi artikujt ushqimor të njësive shpenzuese. 
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40.5 Për çdo problematikë të konstatuar mban procesverbal dhe raporton tek përgjegjësi i 

financës dhe buxhetit. 

40.6 Arsimi i duhur: 

           I lartë ekonomik (Master).     

  

Neni 41 

Specialist finance për pagat 

41.1 Merr në dorëzim listë-prezencat e punonjësve brenda afatit të përcaktuar. Listë-prezencat 

e administratës të nënshkruara nga Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve 

Mbështetëse, ato të kopshteve dhe çerdheve nga përgjegjësi i sektorit përkatës, si dhe ato 

të zonave rurale nga drejtuesit përkatës. 

41.2 Koordinon punën me Sektorin e Burimeve Njerëzore për çdo ndryshim të stafit të DPÇK-

së, si emërime, largime, transferime, për marrjen e urdhërave përkatës, si dhe i pasqyron 

të gjitha ndryshimet në listëpagesën e muajit. Më pas kryen veprimet përkatëse në 

sistemin online të tatimeve për punëmarrësin.  

41.3 Në rast të kërkesës së punëmarrësit përpilon: 

 vërtetimin e pagave 

 vërtetimet e pensioneve për punonjësit e dalë pension 

 listëpagesën në rast shpërblimi të punonjësve( ne rast dalje në pension, pushime të 

pamarra, në rast ndërprerje të marëdhëniet e punës, rast fatkeqësie, etj), duke u bazuar 

në urdhërin e titullarit. 

 Llogarit raportet mjekësore për punëmarrësin, sipas legjislacionit në fuqi, duke u 

bazuar në  kodin e punës.  Pasqyron në listëpagesën mujore ndalesat e përmbarimit 

sipas urdhërave përkatës nga sektori juridik dhe prokurimeve). Mban kartelat 

personale të pagave, dhe çdo elementë tjetër që lidhet me to.  

41.4 Deklaron të gjithë punonjësit në sistemin online të tatimeve. Rakordon me sistemin dhe 

listëpagesat përfundimtare, për të proceduar më pas me printim e FDP-së së muajit, për 

likujdimin e sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe TAP-in, Tatimin në Burim. 

41.5 Pas hartimit të listëpagesës, koordinon në rrugë elektronike me bankat e nivelit të dytë 

për likujdimin e pagave, si dhe dorëzimin e udhër shpenzimeve për to. Ndjek 

ekzekutimin e pagave nga banka te llogaritë personale të secilit punonjës, si dhe rakordon 

me specialisten e kontabiliteti  për kontabilizimin e tyre. 

41.6 Mban dhe administron të gjithë dokumentacionin mbi pagat. 

41.7 Për problematikën e konstatuar, mban procesverbal dhe raporton tek Përgjegjësi i 

Financës dhe Buxhetit.  

41.8 Arsimi i duhur: 
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I lartë ekonomik (Master).     

  

Neni 42 

Përgjegjësi i Monitorimit të Njësive Shpenzuese 

42.1 Monitoron dhe kontrollon çdo ditë në terren mbi gjendjen/tepricat/mungesat fizike të 

artikujve ushqimor, zbatimin e gramaturave konform menusë së miratuar, kushteve 

higjeno-sanitare ku ruhen artikujt ushqimorë, si dhe verifikon nëse është kryer 

kampionizimi i produkteve ushqimore të gatuara në njësitë shpenzuese, cilësinë e gatimit 

etj, duke mbajtur dhe dokumentuar çdo ditë procesverbalet përkatëse. 

42.2 Ndjek dhe kontrollon faturat e marrjes në dorëzim të artikujve ditor për çdo çerdhe dhe 

kopsht, të jenë të nënshkruara nga personat përgjegjës të institucionit përkatës. 

Kontrollon furnizimin e ditës në bazë sasie me sektorin e financës. 

42.3 Kontrollon  librin e kuzhinës, nëse është plotësuar konform forcës ditore të fëmijëve të 

raportuar nga përgjegjësja/drejtuesia e çerdhes/kopshtit, referuar gramaturave të 

miratuara nga MASH,sipas grupmoshave të fëmijëve. Gjithashtu kontrollon sasitë e 

artikujve sipas flet hyrjes, flet daljes, gjendjen e mbetur në librin e kuzhinës, e cila duhet 

të rakordojë me gjendjen e artikujve fizik. 

42.4 Monitoron  ambjentin e mbajtjes/magazinimit te artikujve ushqimore sipas kushteve  

higjeno-sanitare si dhe përdorimi i tyre sipas furnizimit. 

42.5 Në rastet e konstatimeve/ detyrave të lëna në çdo çerdhe/kopsht nga sektori i njësive   

shpenzuese,  të cilat nuk janë zbatuar, mban procesverbal për mos realizim detyrash/   

konstatime të ndryshme dhe raporton tek drejtori i linjës për ndjekjen e  procedurave 

administrative. 

42.6 Zbaton dhe dokumenton grafikun  e monitorimeve për sektorin e monitorimeve të njësive    

shpenzuese, të  miratuar më parë nga drejtori i linjës, së bashku me procesverbalet e çdo   

dite. Në raste të veçanta, si rezultat i problematikave të ndryshme që mund të lindin, ky 

grafik mund të pësojë ndryshime, të cilat do të reflektohen në vijim. 

42.7 Bashkërendon punën me  përgjegjësin e financës dhe buxhetit, mbi të gjitha 

problematikat, mbarëvajtjen e punës, për një efiçencë sa të lartë të të dy sektorëve. 

42.8 Në fund të çdo muaji raporton tek drejtori i linjës  mbi objektivat e realizuar dhe ato 

planifikuar për muajin pasardhës. 

42.9 Arsimi i duhur: 

I lartë Kimi dhe/ose Tekonologji Ushqimore (Master). 

 

 

Neni 43 
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Specialist i Monitorimit të Njësive Shpenzuese 

43.1 Kontrollon faturat e marrjes në dorëzim të artikujve ditor në çdo çerdhe dhe kopsht, sipas 

flet hyrjes,flet daljes, gjendjen e mbetur në librin e kuzhinës, e cila duhet të rakordojë me 

gjendjen e artikujve fizik, si dhe të jenë të nënshkruara nga personat përgjegjës të 

institucionit përkatës.  

43.2 Kontrollon  librin e kuzhinës, nëse është plotësuar konform forcës ditore të fëmijëve të 

raportuar nga përgjegjësja/drejtuesia e çerdhes/kopshtit, referuar gramaturave të 

miratuara nga MASH, sipas grupmoshave të fëmijëve. 

43.3 Kontrollon ambjentin e mbajtjes/magazinimit të artikujve ushqimore sipas kushteve  

higjeno-sanitare si dhe përdorimi i tyre sipas furnizimit, si dhe verifikon nëse është kryer 

kampionizimi i produkteve ushqimore të gatuara në njësitë shpenzuese, cilësinë e gatimit 

etj, duke mbajtur dhe dokumentuar çdo ditë procesverbalet përkatëse. 

43.4 Verifikon detyrat e lëna në çdo çerdhe/kopsht nga sektori i njësive shpenzuese,në lidhje 

me zbatimin në mënyrë sa më saktë të plotësimit të librit të kuzhinë, për çdo element të 

tij, kushteve higjeno-sanitare, kampionizimit të ushqimit etj. Në rastet e konstatimeve/    

detyrave të lëna në çdo çerdhe/kopsht nga sektori i njësive shpenzuese,  të cilat nuk janë 

zbatuar, mban procesverbal për to dhe raporton tek përgjegjësi i sektorit. 

43.5 Zbaton grafikun  e monitorimeve të  miratuar nga drejtori i linjës. Raporton me     

           procesverbalet ditore  tek përgjegjësi i sektorit.  

43.6 Bashkërendon punën me sektorin dhe përgjegjësin e tij, mbi të gjitha problematikat, 

mbarëvajtjen e punës, për një efiçencë sa të lartë të sektorit. 

43.7 Në fund të çdo muaji raporton tek përgjegjësi i sektorit mbi detyrat e realizuar gjatë 

muajit. 

43.8 Arsimi i duhur: 

I lartë Kimi dhe/ose Tekonologji Ushqimore (Master). 

 

 

 

 

Neni 44 

Përgjegjës/Sektori i Burimeve Njerëzore  

44.1 Ushtron veprimtarinë në varësi të drejtpërdrejtë, të Drejtorit të Drejtorisë së Burimeve 

Njerëzore dhe Shërbimeve. 

44.2 Ushtron nё përputhje me ligjin dhe me aktet nënligjore përkatese, kompetencat displinore 

mbi punonjësit e DPCK dhe bën vlerësimin e punës gjatë dhe në fund të periudhës së 
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provës dhe ia paraqet eprorit të institucionit, ndjek zbatimin e planin e lejeve të 

zakonshme për vitin pasardhës, ndjek dhe zbaton atë pas miratimit. 

44.3 Evidenton nevojat e institucionit për burime njerëzore dhe merr masa efektive për 

rekrutimin e personelit të nevojshëm, në përputhje me kuadrin ligjor, që rregullon 

marrëdhëniet juridike e administrative të punës.   

44.4 Ndjek zbatimin korrekt të marrëdhënieve të punës, duke hartuar kontratat e punës 

individuale dhe kolektive, në përputhje me kuadrin ligjor, që rregullon marrëdhëniet 

juridike administrative të punës. 

44.5 Ndjek zbatimin e disiplinës administrative në institucion, duke përpiluar rregulla të qarta 

për të gjithë personelin. 

44.6 Zbaton me përpikmëri parashikimet ligjore të Kodit të Punës, i ndryshuar; Ligjit “Për 

Sigurimet Shoqërore”, i ndryshuar; Ligjit “Për arsimin parauniversitar në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, si edhe akteve të tjera ligjore e nënligjore në fuqi në të cilat 

bazohet marrëdhënia juridike e punës e personelit të strukturës organizative të DPÇK.  

44.7 Në zbatim të Kodin e Punës, informon eprorin direkt për mbarimin e periudhës së provës 

për punonjësit e rinj dhe administron vlerësimin e performancës së tyre në punë gjatë 

kësaj periudhe. 

44.8 Harton planin e lejeve vjetore për vitin pasardhës, sipas kërkesave të Drejtorive përkatëse 

dhe ndjek zbatimin e tij pas miratimit. 

44.9 Bashkëpunon me përgjegjësin e Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse për arritjen e 

objektivave të drejtorisë. 

44.10 Kontrollon zbatimin e Rregullores së Brendshme të Institucionit. 

44.11 Mban lidhje të vazhdueshme me Zyrën Rajonale të Punësimit, sipas parashikimeve të 

akteve ligjore e nënligjore në fuqi. 

44.12 Ndjek disiplinën në punë, orarin e punës, ndjek pasqyrimin e masave disiplinore në 

dosjen personale të çdo punonjësi dhe në raste të veçanta, kur ngarkohet nga Drejtori i 

Përgjithshëm, kryen kontrolle të posaçme. 

44.13 Organizon punën në funksion të realizimit të objektivave të sektorit, koordinon dhe ndan 

detyrat, bën rekomandimet e nevojshme për përmirësimin e punës. 

44.14 Harton programin e lejeve vjetore duke marrë më parë konfirmimin e drejtorëve të 

drejtorive, ndjek dhe zbaton atë pas miratimit nga drejtori i përgjithshëm . 

44.15 Azhornon sektorin e financës me të dhënat e nevojshme për pagat, klasat, kategoritë, 

vjetërsinë në punë, shtesën për pozicion, shkallën e vështirësisë në punë etj. 

44.16 Raporton çdo fund muaji pranë sektorit të financës për prezencën në punë të punonjësve 

ku pasqyrohen lejet, raportet mjekësore, leje lindjet, lejet pa të drejtë page dhe çdo 

ndryshim tjetër. 

44.17 Arsimi i duhur: 
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I lartë Drejtësi (Master i Shkencave në Drejtësi). 

 

Neni 45 

Specialist i Burimeve Njerëzore  

45.1 Harton procedura në zbatim të kërkesave të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë 

për të gjitha çështjet që lidhen me punësimin e personelit, apo ecurinë e punës së 

personelit, me kërkesë të Përgjegjësit të Sektorit, Drejtorit të Drejtorisë, apo Drejtorit të 

Përgjithshëm. 

45.2 Mbledh dhe rakordon me te gjitha drejtorite listprezencat e cdo fund muaji. 

45.3 Përpilon në çdo fund muaji listprezencën e paraqitjes në punë të punonjësve dhe ia 

paraqet atë në Drejtorinë e Financës.  

45.4 Ruan, sistemon dhe administron dosjet e punonjesve duke bere inkuadrimin e tyre me 

regjistrin themeltar te punonjesve. 

45.5 Ndjek në vazhdimësi disiplinën dhe pasqyrimin e masave disiplinore kur ka, në dosjen 

personale të çdo nëpunësi. 

45.6 Çdo ditë mban evidencën ditore të paraqitjes në punë, të cilat ia paraqet eprorit direkt dhe 

drejtorit të drejtorisë. 

45.7 Plotëson Librin e Regjistrimit të punonjësve në bazë të dokumentacionit përkatës që 

duhet të paraqesë i punësuari si dhe librezën e punës. 

45.8 Mban dokumentacionin e plotësuar mbi strukturën organizative të institucionit dhe 

reflekton ndryshimet në mënyrë periodike. 

45.9 Harton dhe ndjek nënshkrimin e kontratave individuale të punës për çdo punonjës në 

përputhje me legjislacionin në fuqi. 

45.10 Në bashkëpunim me Sektorin e Financës ndjek shpërndarjen e pagave sipas strukturës 

organizative dhe informon Përgjegjësin e Sektorit kur konstaton shkelje. 

45.11 Përgatit dhe dërgon çdo 3 muaj pranë Zyrës Rajonale të Punësimit deklarimin e 

punëmarrësve. 

45.12 Plotëson dhe përgatit dokumentacionin e nevojshëm për pensionet e pleqërisë dhe ato të 

përkohshme (invaliditetit, aksidentet në punë, apo ndihmës financiare në raste fatkeqësish 

dhe sëmundjesh). 

45.13 Zbaton procedurat ligjore të rekrutimit, lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë, ndjek dhe 

asiston të gjitha procedurat duke filluar që nga shpallja e vendit të lirë të punës sipas 

dispozitave ligjore dhe nënligjore në fuqi, vlerësimi paraprak i dokumentacionit, shpallja 

e kandidatëve të kualifikuar për fazën e dytë, shqyrtimi i ankesave, ngritja e komisionit të 

vlerësimit, shpallja e fituesve deri në emërimin e tyre. 
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45.14  Ndjek dhe zbaton  procedurat e ndërprerjes së marrëdhënieve të punës për punonjësit 

sipas parashikimeve të Kodit të Punës. 

45.15 Plotëson  dosjet e personelit sipas kërkesave ligjore dhe i azhornon ato në mënyrë 

periodike. 

45.16 Harton shkresa, kontrata individuale pune, plotëson librezat e punës, regjistron të dhënat 

e çdo punonjësi dhe bën azhornimin e tyre në regjistrin themeltar apo elektronik, etj. 

45.17 Arsimi i duhur: 

I lartë Drejtësi/ Ekonomi (Master). 

 

Neni 46 

Specialist i Protokollit dhe Arkivës 

46.1 Sistemon e regjistron të gjitha materialet që qarkullojnë në zyrën e Drejtorit të 

Përgjithshëm. 

46.2 Evidenton dhe organizon axhendën e përditshme të Drejtorit të Përgjithshëm. 

46.3 Organizon e siguron rregullsinë e hyrjes së të gjitha materialeve informative për 

institucionin. 

46.4 Siguron transmetim korrekt të porosive që jep Drejtori brenda strukturës apo në 

marrëdhëniet jashtë saj. 

46.5 Regjistron dhe, sipas shënimeve të Drejtorit, shpërndan korrespondencën në institucion. 

46.6 Ndjek kthimin e përgjigjeve, i grumbullon dhe i arkivon ato brenda afatit ligjor. 

46.7 Mban protokollin në mbledhjen e organeve drejtuese dhe administratës së institucionit. 

46.8 Mban vulën e ndërrmarjes në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe e përdor atë vetëm 

pas firmës së Drejtorit, apo një personi të autorizuar prej tij, me urdhër të brendshëm. 

46.9 Bën sekretimin e regjistrave të punonjësve të institucionit, të librave të protokolleve dhe 

ndjek përdorimin e këtij dokumentacioni sipas rregullave të sekretimit. 

46.10 Ruan dhe administron arkivën e institucionit në përputhje me ligjin mbi arkivat. 

46.11 Kryen inventarizimin e arkivës çdo fillim viti. 

46.12 Ndan arkivën sipas sektorëve. 

46.13 Arsimi i duhur: 

I lartë Histori-Filologji.  

 

Neni 47 

Përgjegjës/Sektori i Shërbimeve Mbështetëse 
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47.1 Ushtron veprimtarinë në varësi të drejtpërdrejtë të Drejtorit të Drejtorisë së Burimeve 

Njerëzore dhe Shërbimeve. 

47.2 Ndjek zbatimin e detyrave që duhen përmbushur në lidhje me administrimin dhe 

mirëmbajtjen e ambjenteve të punës, paisjeve kompjuterike, mban përgjegjësi për bazën e 

nevojshme materiale për mirëmbajtjen ose riparimin e godinës qendrore të DPÇK, 

godinave të çerdheve apo kopshteve, të sistemit ngrohës, të automjeteteve në shërbim të 

administratës, të sistemit të ndricimit etj. 

47.3 Është përgjegjës për krijimin e kushteve sa më të përshtatshme të punës për të gjithë 

punonjësit. 

47.4 Koordinon punën me Sektorin e Planifikimit dhe Zbatimit të Kontratave, si edhe me 

Sektorin e Financës dhe Buxhetit. 

47.5 Nënshkruan plan shpërndarjen për të gjithë artikujt ushqimorë dhe industrial, të hartuar 

nga përgjegjësi i Sektorit të planifikimit dhe zbatimit të kontratave dhe më pas monitoron 

procedurën e urdhërdorëzimeve nga magazinierja përkatëse. 

47.6 Administron dokuentacionin e nevojshëm dhe ia vë në dispozicion përgjegjëses së 

sektorit të financës dhe buxhetit me qëllim përgatitjen e urdhërshpenzimeve. 

47.7 Koordinon punën dhe bashkëpunon me Sektorin e Burimeve Njerëzore për realizimin e 

objektivave të drejtorisë. 

47.8 Kryen lidhjen e kontratave me OSHEE, UKT, Postë-Telekomunikacionin si dhe ndjek 

zbatimin e tyre. 

47.9 Monitoron dhe kontrollon të gjitha proceset e punës ( hyrje-daljet e mallit) në magazinën 

e institucionit. 

47.10 Është përgjegjës për plotësimin e nevojave të institucionit me vulat zyrtare në organet 

kompetente, duke zbatuar me korrektësi parashikimet e akteve ligjore e nënligjore në 

fuqi. 

47.11 Harton plan veprimet dhe ndjek në vazhdimësi realizimin e detyrave per perballimin e 

emergjencave civile dhe gjendjeve të jashtëzakonshme në institucion, te shkaktuara nga 

zjarri ose faktoreve te tjere natyrore, sipas një plani të detajuar në bashkëpunim me 

strukturat përgjegjëse të Bashkisë Tiranë. 

47.12 Kontrollon vazhdimisht per zbatimin e masave te mbrojtjes nga zjarri ne institucion. 

47.13 Është përgjegjës për miradministrimin e çdo çështje që lidhet me shpërndarjen dhe 

menaxhimin e punonjësve të sherbimit sipas nevojave dhe kërkesave të sektorëve e 

drejtorive të ndryshme per të mbështetur dhe lehtësuar veprimtarinë e përditshme të 

DPÇK. 

47.14 Evidenton nevojat për të siguruar plotësimin e të gjitha kërkesave për shërbime 

mirëmbajtje të godinave, mjeteve të transportit, pajisjeve të zyrave, pajisjeve elektronike, 

telefonave etj.  
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47.15 Planifikon dhe menaxhon punën për të siguruar plotësimin e të gjitha kërkesave për 

shërbime mirëmbajtjeje të godinave, mjeteve të transportit, pajisjeve të zyrave, pajisjeve 

elektronike, telefonave etj. 

47.16 Arsimi i duhur: 

I lartë ekonomik (Master i Shkencave) 

 

Neni 48 

Specialist  IT  

48.1 Mirëmban dhe përgjigjet për mbarëvajten e pajisjeve kompjuterike, pajisjeve dhe 

programeve të ndryshme në DPÇK. 

48.2 Mirëmban nga ana teknike Web-in zyrtar të DPÇK. 

48.3 Mirëmban dhe merr masat e duhura për linjën e internetit. 

48.4 Arsimi i duhur: 

I lartë Elektronikë/Informatikë (Master) 

 

Neni 49 

Specialisti i Koordinimit 

49.1 Koordinon aktivitetet me donatorët strategjikë dhe organizatat partnere.  

49.2 Ndjek të gjitha problematikat që lidhen me mbarëvajtjen e punës në çerdhe/kopshte përsa i 

përket OSHEE, UKT, Postë-telekomunikacioni, etj dhe merr masat e duhura për zgjidhjen 

e problemit në kohë reale. 

49.3 Ndihmon dhe koordinon veprimet me specialistin e aktiveve. 

49.4 Koordinon dhe ndjek zbatimin e trajnimeve që lidhen me menaxhimin e emergjencave 

civile për çerdhet/kopshtet. 

49.5 Ndjek dhe merr masat e duhura për higjenizimin dhe dizinfektimin e ambjenteve të 

çerdheve/kopshteve. 

49.6 Informon përgjegjësin e Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse për realizimin e detyrave per 

perballimin e emergjencave civile dhe gjendjeve të jashtëzakonshme në institucion, te 

shkaktuara nga zjarri ose faktoreve te tjere natyrore. 

49.7 Zbaton me përpikmëri detyrat e lëna nga përgjegjësi i sektorit për plotësimin e kërkesave 

për shërbime mirëmbajtjeje të godinave, mjeteve të transportit, pajisjeve të zyrave, 

pajisjeve elektronike, telefonave etj. 

49.8 Relaton me shkrim çdo muaj te përgjegjësi i sektorit mbi detyrat e përmbushura dhe 

problematikat e hasura, si edhe sugjeron zgjidhje apo planveprime. 
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49.9 Koordinon punën me Drejtoritë e Përgjithshme të Punëtorëve të Qytetit Nr.1, Nr.2, Nr.3 të 

qytetit, për problematikat e hasura në çerdhet/kopshtet publike të Bashkisë së Tiranës. 

49.10 Arsimi i duhur: 

Të ketë mbaruar arsimin e lartë. 

 

Neni 50 

Magazinier 

50.1 Është anëtar i komisionit të pritjes së artikujve ushqimorë dhe industrialë në magazinë, 

përgatit fletëhyrjen dhe fletëdaljen sipas dokumentit përkatës.  

50.2 Në bashkëpunim me punëtoren e magazinës, është përgjegjës për vendosjen, sistemimin 

dhe administrimin e gjithë artikujve që ndodhen në magazinë. 

50.3 Është përgjegjës për rregullsinë dhe ligjshmërinë e plotësimit të të gjithë dokumentacionit 

të hyrjes (marrjes në dorëzim) apo daljes (dorëzimit) të artikujve ushqimorë dhe 

industrialë, si fletëhyrje, fletëdalje, proçesverbale, etj. 

50.4 Bën raportime periodike tek eprori i drejtpërdrejtë dhe përmbush detyrat e lëna brenda 

afateve të përcaktuara. 

50.5 Mban inventarin e gjendjes së artikujve në magazinë dhe përgatit raporte periodike tek 

eprori direkt. 

50.6 Merr në dorëzim artikujt ushqimorë dhe industrialë, duke i kontrolluar sipas njësisë, 

çmimit dhe përpilon fletëhyrjet përkatëse.  

50.7 Rakordon çdo muaj me punonjësit e financës dhe nënshkruan kartelat e artikujve 

ushqimorë dhe industrialë. 

50.8 Mban procesverbale në prani të Përgjegjësit të Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse dhe 

një specialisti tjetër për çdo dëmtim, apo shpërdorim të artikujve ushqimorë dhe 

industrialë. 

50.9 Mbikqyr aktivitetin e magazinës dhe është përgjegjës për ruajtjen e vlerave materiale dhe 

kushteve teknike e higjeno – sanitare, sipas natyrës së secilit artikull. 

50.10 Në fund të çdo muaji, mban akt rakordime për gjendjen fizike dhe kontabël të artikujve, 

me specialisten e financës.  

50.11 Ruan dhe administron dokumentacionin që lidhet me lëvizjet e artikujve në magazinë. 

50.12 Arsimi i duhur: 

Të ketë mbaruar arsimin e mesëm ekonomik/I lartë ekonomik. 

 

Neni 51 

Punëtor magazine 
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51.1 Mban përgjegjësi për mirëmbajtjen dhe kushteve higjenike të artikujve në magazinë dhe 

bashkëpunon me magazinierin për realizimin e detyrave të lëna nga eprori direkt.  

51.2 Sistemon artikujt që hyjnë dhe dalin nga magazina. 

51.3 Mban rregullin dhe pastërtinë në ambjentet e jashtme të godinës, pas largimit të 

furgonëve të shpërndarjes së mallrave. 

51.4 Arsimi i duhur: 

I mesëm.  

Neni 52 

Shofer administrate 

52.1 Shoferi i administratës është në shërbim të punonjësve të administratës, vetëm me 

miratimin e Përgjegjësit të Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse. 

52.2 Me mjetin që ka në dispozicion kryen shërbime të transportit të administratës së DPÇK.  

52.3 Është përgjegjës për dëmet e shkaktuara në automjet nga pakujdesia, si dhe përgjigjet për 

gatishmerinë teknike të automjetit. 

52.4 Në rastet e aksidenteve që mund të pësojë automjeti, brenda 24 orëve, njoftohet me gojë 

dhe me shkrim shoqëria e sigurimeve dhe i dërgohet proces-verbali i Inspektoriatit të 

Qarkullimit Rrugor bashkë me fotografitë e mjetit të dëmtuar. 

52.5 Në fillim të çdo viti pajis automjetin me dokumentacionin e nevojshëm konform ligjit, 

regjistron automjetin për kontrollin vjetor teknik si dhe e pajis me policë sigurimi. 

52.6  Kujdeset për sigurinë e tij dhe të tjerëve, si edhe ofron shërbime efektive transportuese. 

52.7 Kryen edhe detyra të tjera të caktuara nga Drejtori i Drejtorisë përveç atyre të ngarkuara 

për pozicionin e punës. 

52.8 Arsimi i duhur: 

- Të ketë mbaruar arsimin e mesëm; 

- Të ketë leje drejtimi automjeti me kategorinë përkatëse 

 

Neni 53 

Sanitare 

53.1 Kryen pastrimin e zyrave, korridoreve, tualeteve, oborrit, përpara nisjes së orarit zyrtar të 

punës.  

53.2 Mban gjatë gjithë ditës të pastra ambientet e godinës së DPÇK. 

53.3 Të mos lejojë nxjerrjen jashtë zyrave të materialeve të ndryshme dhe për çdo rast të 

informojë Drejtorin e Drejtorisë. 

53.4 Arsimi i duhur: 
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I Mesëm. 

 

Neni 54 

Përgjegjës i Sektorit të Administrimit të Çerdheve 

54.1 Ushtron veprimtarinë në varësi të drejtpërdrejtë të Drejtorit të Drejtorisë së Zhvillimit dhe 

Kujdesit. 

54.2 Ndjek mbarëvajtjen e punës dhe monitoron cilësinë e shërbimit të ofruar në të gjitha 

çerdhet publike të Bashkisë së Tiranës. 

54.3 Koordinon punën me përgjegjëset e çerdheve dhe evidenton nevojat për ndërhyrje në 

infrastrukturë dhe i referon ato në strukturat përkatëse në Bashkinë e Tiranës. 

54.4 Koordinon punën me Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse për 

marrjen e masave lidhur me plotësimin e nevojave në burime njerëzore në çerdhe. 

54.5 Evidenton dhe adreson nevojat në bazë materiale në çerdhe dhe koordinon punën me 

sektorët e tjerë në DPÇK/Bashkinë e Tiranës për plotësimin e tyre. 

54.6 Ndjek punën dhe bëhet pjesë e grupeve të monitorimit të çerdheve dhe në rast konstatimi 

të shkeljeve, mban procesverbale dhe i relaton ato te drejtori i drejtorisë. 

54.7 Organizon procedurën e regjistrimit të fëmijëve në çerdhe, si dhe miraton trasferimin e 

fëmijëve nga njëra çerdhe në tjerën sipas kërkesave dhe referuar kapaciteteve. 

54.8 Harton plane mujore, përgatit shkresa dhe materiale të ndryshme zyrtare, në përmbushje 

të veprimtarisë së sektorit. 

54.9 Bashkëpunon me sektorë të tjerë në DPÇK, me qëllim përmirësimin e infrastrukturës së 

çerdheve, plotësimin e nevojave në kohë, si dhe ruajtjen e cilësisë së shërbimit. 

54.10 Relaton te eprori dhe dokumenton çdo muaj mbarëvajtjen e punës dhe cilësinë e 

shërbimit të ofruar në çerdhe. 

54.11 Verifikon dhe siglon listëprezencën e personelit për çdo çerdhe. 

54.12 Arsimi i duhur: 

I lartë Mësuesi/Shkenca Sociale/Mjekësi/Infermieri (Master i Shkencave). 

 

Neni 55 

Përgjegjëse e Çerdhes 

55.1 Organizon, ndjek mbarëvajtjen e punës dhe mban përgjegjësi për cilësinë e shërbimit në 

çerdhe. 

55.2 Është përgjegjëse për rregullin dhe higjenën në çerdhe dhe merr masat e duhura në rastet 

e nevojshme. 
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55.3 Monitoron mbarëvajtjen e punës së stafit edukator dhe mbështetës, bashkëpunon me 

Sektorin e Burimeve Njerëzore për plotësimin e nevojave për staf dhe sa herë është e 

nevojshme futet në grupin e fëmijëve, me qëllim ruajtjen e raportit edukatore – fëmijë. 

55.4 Mbikqyr përgatitjen e ushqimit sipas menusë, ndjek zbatimin e rekomandimeve të 

mjekut, për fëmijët me peshë të vogël (distrofë) dhe ato me nevoja të veçanta ushqimore, 

si dhe shënon vërejtjet dhe sugjerimet që lidhen me cilësinë e ushqimit.  

55.5 Verifikon plotësimin e librit të kuzhinës, sipas rubrikave përkatëse, si dhe nënshkruan 

dokumentacionin që lidhet me furnizimin ditor me ushqime.  

55.6 Administron gjithë dokumentacionin teknik, administrativ të veprimtarisë në çerdhe. 

55.7 Plotëson librin e ditëgrënieve për gjithë fëmijët frekuentues, si dhe mban përgjegjësi për 

likuidimin në kohë të pagesave mujore. 

55.8 Relaton dhe mban procesverbale në rast konstatimi të shkeljeve dhe i referon ato tek 

eprori i linjës. 

55.9 Mban lidhje të ngushta me prindërit, informon dhe merr informacion prej tyre për 

gjendjen e fëmijës. 

55.10 Bashkëpunon me bordin e prindërve, dëgjon vërejtjet, sugjerimet e tyre dhe informon në 

drejtori për zgjidhjen e tyre. 

55.11 Organizon dhe drejton punën për kualifikimin e brendshëm dhe të jashtëm të 

edukatoreve, në bashkëpunim me Sektorin e Zhvillimit dhe Kujdesit Psiko-social. 

55.12 Realizon filtrin e përditshëm dhe në mungesë ia delegon edukatores më me përvojë. 

55.13 Zbaton Konventën e të Drejtave të Fëmijëve. 

55.14 Raporton me shkrim periodikisht në DPÇK për mbarëvajtjen e shërbimit në çerdhe. 

55.15 Arsimi i duhur: 

I lartë Parashkollor/Mësuesi/Shkenca Sociale/ Mjekësi/Infermieri (Master). 

 

 

Neni 56 

Edukatore  

56.1 Punon nën drejtimin e Përgjegjëses së Çerdhes dhe udhëzimeve të mjekut, psikologut, 

dhe punonjësit social. 

56.2 Monitoron gjendjen shëndetësore të fëmijëve gjatë gjithë qëndrimit në çerdhe, njofton në 

kohë përgjegjësen për problemet shëndetësore të konstatuara dhe i pasqyron ato në filtrin 

ditor. 

56.3 Kujdeset çdo ditë për fëmijët, në drejtim të higjenës personale, të ushqyerit, të ndërruarit 

e veshmbathjeve, edukimit shoqëror. Në bashkëpunim me specialistët e sektorit psiko-
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social ndihmon në stimulimin e fushave të zhvillimit të fëmijës si psh: zhvillimi fizik, 

psiko-emocional, si dhe përdor metoda të efektshme për inkurajimin e zhvillimit fizik, 

social, emocional, gjuhësor dhe edukativ të fëmijëve 0-3 vjeç. 

56.4 Njeh dhe zbaton programin e edukimit të fëmijëve sipas formatit të përcaktuar. 

56.5 Në bashkëpunim me psikologun/punonjësin social ndjek planin individual të ecurisë dhe 

zhvillimit të fëmijëve me nevoja të veçanta. 

56.6 I raporton me shkrim turnit pasardhës, lidhur me problematikat e konstatuara tek fëmijët. 

56.7 Mban përgjegjësi për rregullin dhe higjenën brenda grupit. 

56.8 Merr pjesë në pastrimin e përgjithshëm të çerdhes në rast të lyrjes, dezinfektimit apo 

pastrimit gjeneral të ambienteve të brendshme dhe të jashtme. 

56.9 Krijon një mjedis të përshtatshëm duke përdorur mjete didaktike/vizatime/figura 

referuese/punime dore etj, për zhvillimin e programit të edukimit për fëmijët 6 muaj -3 

vjeç. 

56.10 Informon rregullisht prindërit për ecurinë e fëmijës gjatë qëndrimit në çerdhe. 

56.11 Zbaton Konventën e të Drejtave të Fëmijëve. 

56.12 Duhet të jetë e pajisur me çertifikatën e vlefshme për dhënien e ndihmës së parë nga 

subjekte të liçensuara kombëtare/ndërkombëtare.  

56.13 Arsimi i duhur: 

I lartë parashkollor/Cikli i Ulët/Punë sociale/Psikologji/Infermieri. 

 

Neni 57 

Kuzhiniere  

57.1 Zbaton menunë e miratuar sipas vakteve e grupmoshave. 

57.2 Gatuan ushqime të pastra dhe me cilësi. 

57.3 Respekton orarin e ngrënies për të gjitha grupmoshat e fëmijëve. 

57.4 Referuar rekomandimeve të mjekut përgatit vakte për fëmijët me nevoja të veçanta 

ushqimore. 

57.5 Ruan të gjitha kampionet e ushqimit të përgatitur për 24 orë, përfshirë edhe ato të 

ushqimit të fëmijëve me nevoja të veçanta ushqimore. 

57.6 Mban përgjegjësi për rregullin, higjenën e mjedisit dhe mjeteve të kuzhinës, si dhe 

standartet e ruajtjes së sigurisë për të gjitha produktet ushqimore. 

57.7 Duhet të jetë e pajisur me librezë shëndetësore të vlefshme. 

57.8 Ruan ushqimet në kushte të përshtatshme dhe i servir ato sipas etikës së të ngrënit. 
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57.9 Plotëson librin e kuzhinës sipas rubrikave përkatëse, si dhe nënshkruan dokumentacionin 

që lidhet me furnizimin ditor me ushqime.  

57.10 Administron dhe ruan për 3 (tre) vite librin e kuzhinës. 

57.11 Bashkëpunon me Përgjegjësen e Çerdhes për probleme që lidhen me cilësinë dhe peshën 

e ushqimeve që vijnë nga furnizimi. 

57.12 Arsimi dhe kualifikimi i duhur:  

- I mesëm dhe kurs kuzhine; 

- Kualifikime të ndryshme në fushën e kulinarisë. 

 

Neni 58 

Nd/kuzhiniere 

58.1 Është përgjegjëse për rregullin dhe higjenën në kuzhinë. 

58.2 Kryen procesin e higjenizimit të mjeteve të kuzhinës. 

58.3 Parapërgatit të gjithë artikujt ushqimorë për gatim. 

58.4 Ndihmon kuzhinieren në procesin e gatimit  

58.5 Në rast mungese të kuzhinieres, përgatit ushqimin sipas menusë së miratuar, si dhe 

plotëson e nënshkruan librin e kuzhinës konform rubrikave. 

58.6 Arsimi i duhur: 

I mesëm dhe kualifikime në fushën e kulinarisë. 

 

Neni 59 

Sanitare në çerdhe  

59.1 Pastron gjithë mjediset e brendshme dhe të jashtme të çerdhes (korridoret, grupet e 

fëmijëve, tualetet, zyrat, oborri etj). 

59.2 Zbaton detyrat dhe udhëzimet që i jep Përgjegjësja e Çerdhes dhe edukatorja e grupit. 

59.3 Kujdeset për larjen e materialeve të buta. 

59.4 Kujdeset për mirëmbajtjen e luleve në mjediset e brenshme dhe të jashtme të çerdhes. 

59.5 Njeh dhe zbaton rregulloren e brendshme të institucionit. 

59.6 Arsimi i duhur: 

I mesëm. 

 

Neni 60 
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Roja 

60.1 Ruan gjithë territorin e çerdhes. 

60.2 Njeh të gjithë fëmijët e çerdhes dhe familjarët e tyre. 

60.3 Ndalon hyrjen e personave të huaj dhe të pa autorizuar në territorin e çerdhes. 

60.4 Zbaton detyrat dhe udhëzimet që i jep Përgjegjësja e Çerdhes. 

60.5 Dorëzon çdo ditë, me procesverbal, shërbimin. 

60.6 Njeh numrat e telefonit të policisë, zjarrëfikses, urgjencës, drejtorisë dhe personelit. 

60.7 Raporton për urgjenca dhe incidente gjatë turnit të tij, pranë drejtorisë dhe policisë. 

60.8 Kujdeset për rezervuarin e ujit. 

60.9 Arsimi i duhur: 

I mesëm. 

 

Neni 61 

Përgjegjës/Sektori i Zhvillimit dhe Kujdesit Psiko-social 

61.1 Ushtron veprimtarinë në varësi të drejtëpërdrejtë të Drejtorit të Drejtorisë së Zhvillimit 

dhe Kujdesit. 

61.2 Monitoron zbatimin e teknikave profesionale nga psikologët, punonjësit sociale dhe 

mjekët për zhvillimin tërësor të fëmijëve. 

61.3 Harton grafikun e punës për mësuesit ndihmës, sipas orëve të përcaktuara nga Komisioni 

në ZVA. 

61.4 Organizon, mbështet dhe supervizon shërbimet psikologjike, sociale, edukative dhe 

mjekësore në shërbim të mirërritjes së fëmijëve. 

61.5 Monitoron dhe mbështet punën e stafit edukator dhe drejtues në çerdhe, identifikon 

nevojat e tyre për trajnime, si dhe organizon e koordinon trajnimet për edukimin e 

vazhdueshëm të tyre, me qëllim përmirësimin e cilësisë së shërbimit. 

61.6 Mbështet stafin psiko-social dhe mjekësor, në identifikimin e fëmijëve me nevoja të 

veçanta dhe në realizimin e planit individual. 

61.7 Mban kontakte dhe realizon takime me komunitetin, institucione dhe OJF të ndryshme, 

në ndihmë të fëmijëve dhe familjeve në nevojë. 

61.8 Kujdeset, ndihmon në përmirësimin e etikës profesionale dhe merr masa të 

menjëhershme, në rastin e abuzimeve dhe neglizhimeve të mundshme ndaj fëmijëve, 

duke i referuar rastet në organet përkatëse. 

61.9 Harton plane mujore, përgatit shkresa dhe materiale të ndryshme zyrtare, në përmbushje 

të veprimtarisë së sektorit. 
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61.10 Relaton me shkrim te eprori linjës për mbarëvajtjen e punës së sektorit. 

61.11 Arsimi i duhur: 

- I lartë Shkenca Sociale (Master i Shkencave); 

- Të jetë anëtar i Urdhrit përkatës dhe të plotësojë kriteret ligjore për ushtrimin e 

profesionit. 

 

Neni 62 

Psikologu  

62.1 Monitoron zhvillimin tërësor të fëmijëve, nëpërmjet vëzhgimeve dhe ndërhyrjeve 

sistematike në mjedisin ku rri fëmija dhe e dokumenton atë në dosjen e fëmijës. 

62.2 Identifikon fëmijët me nevoja të veçanta, i referon në qendra të specializuara për 

diagnostikim dhe trajtim, harton plane të ndërhyrjeve në bashkëpunim me mjekun 

diagnostikues dhe terapistin që ndjek fëmijën, ndjek ecurinë e fëmijës në çerdhe/kopsht 

në bashkëpunim me qendrën e trajtimit. 

62.3 Bashkëpunon me përgjegjësen e çerdhes/drejtuesin e kopshtit, edukatoret/mësueset për 

ecurinë e fëmijës, si dhe bashkëpunon me punonjësin social dhe mësuesin ndihmës në 

rastet e fëmijëve me nevoja të vecanta. 

62.4 Monitoron etikën e përmbushjes së detyrave funksionale të stafit, veçanërisht atij 

edukator.  

62.5 Udhëzon edukatoret, mësueset, përgjegjëset, drejtueset për ndërhyrje në mjedisin fizik ku 

rri fëmija, në përshtatje me zhvillimin e çdo fëmije. 

62.6 Identifikon nevojat për ngritjen profesionale të përgjegjëses së çerdhes/drejtueses së 

kopshtit dhe stafit edukator/mësues nëpërmjet trajnimeve. 

62.7 Mban kontakte me prindërit e fëmijëve për t’i mbështetur për një prindërim efektiv. 

62.8 Organizon dhe realizon klasa prindërore me prindërit e fëmijëve, me synim rritjen e 

cilësisë së prindërimit për fëmijët 0-3 vjeç. 

62.9 Realizon këshillim individual dhe në grup me prindërit për nevojat specifike të tyre. 

62.10 Respekton etikën profesionale në marrëdhëniet me stafin, me prindërit dhe me fëmijët. 

62.11 Plotëson fletoren e përshkrimit të aktivitetit ditor, fletoren e fëmijëve me nevoja të 

veçanta, fletoren e takimeve me prindërit dhe trajnimet me stafin edukator. 

62.12 Arsimi i duhur: 

- I lartë Bachelor dhe Master Shkencor në Psikologji; 

- Të jetë anëtar i Urdhrit të Psikologut dhe të disponojë lejen e ushtrimit të profesionit 

konform kritereve ligjore në fuqi. 
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Neni 63 

Punonjësi Social 

63.1 Bashkëpunon me përgjegjësen e çerdhes/drejtuesin e kopshtit, edukatoret/mësueset për 

ecurinë e fëmijës, si dhe bashkëpunon me psikologun dhe mësuesin ndihmës në rastet e 

fëmijëve me nevoja të vecanta. 

63.2 Këshillon në mënyrë individuale ose në grup stafin edukator/mësues dhe prindërit për 

zhvillimin dhe mirërritjen e fëmijëve. 

63.3 Përfaqëson institucionin në takimet e bordeve të çerdheve/ kopshteve. 

63.4 Evidenton fëmijët e abuzuar dhe të neglizhuar dhe i referon sipas rastit në organet 

përkatëse. 

63.5 Evidenton prindërit e fëmijëve që i përkasin kategorive vulnerabël dhe i orienton ato të 

marrin dhe përfitojnë ndihmë nga shërbimet sociale në BT. 

63.6 Realizon kontakte dhe bashkëpunon me OJF të ndryshme, të cilat ofrojnë shërbime në 

fushën e fëmijërisë së hershme dhe gjen burime ndihmëse. 

63.7 Ndjek në vazhdimësi zhvillimin e programit dhe vlerëson nevojat për ndërhyrje në 

kualifikimin e stafit edukator. 

63.8 Vlerëson dhe evidenton familjet me probleme sociale dhe dokumenton atë në dosjen e 

fëmijës. 

63.9 Monitoron dhe mbështet realizimin e programit të edukimit. 

63.10 Identifikon nevojat dhe realizon trajnime profesionale të përgjegjëses së çerdhes/ 

drejtueses së kopshtit, stafit edukator/mësues dhe prindërve. 

63.11 Respekton etikën profesionale në marrëdhëniet me stafin, me prindërit dhe fëmijët e tyre. 

63.12 Plotëson fletoren e përshkrimit të aktivitetit ditor, fletoren e fëmijëve me nevoja të 

veçanta, fletoren e takimeve me prindërit dhe trajnimet me stafin edukator. 

63.13 Arsimi i duhur: 

- I lartë Bachelor dhe Master në Punë Sociale; 

- Të jetë anëtar i Urdhrit përkatës dhe të plotësojë kriteret ligjore për ushtrimin e 

profesionit. 

 

Neni 64 

Mjek 

64.1 Mjeku i çerdheve dhe kopshteve në DPÇK, bashkëpunon për të organizuar dhe 

koordinuar punën me mjekët e çerdheve dhe kopshteve të Tiranës. 



Rregu l lo r e  e  Br endshme e  Funksi on imit  t ë  DPÇK 49 

64.2 Bashkëpunon dhe koordinon punën me mjekët e çerdheve dhe kopshteve, për vlerësimin 

në lidhje me zhvillimin fizik, psikomotor dhe sëmundshmërinë (6 nozologjitë) çdo 6-

mujor. 

64.3 Bashkëpunon dhe koordinon punën me përgjegjëset dhe drejtoreshat e çerdheve dhe 

kopshteve në lidhje me çdo problematikë mjekësore të hasur në praktikën e përditshme 

duke u informuar në kohë reale.  

64.4 Mjeku i DPÇK merr informacion mbi dokumentacionin (regjistrin e zhvillimit, kartelën e 

zhvillimit, fletoren e filtrit dhe fletoren e sëmundshmërisë). 

64.5 Të ketë dijeni për numrin e fëmijëve në çerdhe dhe kopshte. 

64.6 Të mbajë lidhje të rregullta me mjekët e çerdheve dhe kopshteve për të evidentuar fëmijët 

me probleme të rritjes së zhvillimitose me probleme të tjera sipas rastit. 

64.7 Harton programin e stinës së nxehtë dhe të ftohtë për marrjen e masave higjeno-sanitare 

në çerdhe/kopshteve dhe monitoron zbatimin e tyre. 

64.8 Harton programe të veçanta në varësi të situatave specifike gjatë vitit dhe monitoron 

zbatimin e tyre. 

64.9 Raporton rastet e sëmundjeve infektive në çerdhe/kopshte pranë Institutit të Shëndetit 

Publik/Drejtorisë Rajonale te Operatorit të Shërbimit të Kujdesit Shëndetësor 

(DROSHKSH). 

64.10 Kontrollon cilësinë e përgatitjes së ushqimit të menusë ditore, ruajtjen dhe etiketimin e 

kampioneve sipas vakteve përkatese, si dhe mënyrën e ruajtjes së produkteve ushqimore 

të furnizuara nga DPÇK. 

64.11 Të evidentojë dhe të dokumentojë fëmijët me nevoja të veçanta ushqimore, si dhe të 

hartojë në rast nevoje sugjerime për ushqime zëvëndësuese referuar menusë. 

64.12 Kontrollon higjenën e mjediseve të jashtme dhe të brendshme, si dhe elementët e 

strukturës së mjediseve sipas grupmoshës. 

64.13 Ndjek zbatimin e detyrave të lëna nga mjeku i çerdheve dhe kopshteve për fëmijët me 

nevoja të veçanta ushqimore dhe distrof. 

64.14 Bashkëpunon me ekipin multidisiplinar për kualifikimin profesional të përgjegjëseve, 

edukatoreve/mësueseve dhe mjekëve të kopshteve dhe të çerdheve. 

64.15 Përgatit materiale dhe broshura për edukimin/sensibilizimin shëndetësor të stafit dhe 

fëmijëve të çerdheve dhe kopshteve. 

64.16 Arsimi i duhur: 

- I lartë Mjekësi; 

- Të plotësojë kriteret ligjore për ushtrimin e profesionit. 

 

Neni 65 
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Stomatolog 

65.1 Kryen monitorimin higjeno-sanitar të ambienteve të çerdheve dhe kopshteve. 

65.2 Ofron kujdes shëndetësor për fëmijët frekuentues në çerdhet në të cilatnuk ofrohet ky 

kujdes nga OSHKSH. 

65.3 Kryen ekzaminimin periodik të gojës së fëmijëve dhe e dokumenton atë në Dosjen e 

Fëmijës. 

65.4 Vendos në dijeni prindërit për nevojat kuruese të fëmijëve të tyre. 

65.5 Harton fletëpalosje informuese, të cilat do t’u vihen në dispozicion prindërve. 

65.6 Harton plane masash parandaluese që duhen marrë në rastet e situatave specifike gjatë 

vitit. 

65.7 Harton programin e stinës së nxehtë dhe të ftohtë për marrjen e masave higjeno-sanitare 

në çerdhe/kopshteve dhe monitoron zbatimin e tyre. 

65.8 Është pjesë e grupeve të monitorimit, përsa i përket zbatimit të menusë për fëmijët me 

nevoja të veçanta ushqimore. 

65.9 Bashkëpunon për të organizuar dhe koordinuar punën me mjekët/stomatologët e çerdheve 

dhe kopshteve. 

65.10 Harton tema me qëllim edukimin shëndetësor në formën e bashkëbisedimeve, këshillave, 

demostrimeve dhe lojërave. 

65.11 Arsimi i duhur: 

- I lartë Stomatologji 

- Të plotësojë kriteret ligjore për ushtrimin e profesionit. 

 

 

Neni 66 

Animatori 

66.1 Përgatit dhe realizon aktivitete të lira në funksion të programit të edukimimit dhe argëtimit 

të fëmijëve në çerdhe dhe kopshte. 

66.2 Në bashkëpunim me specialistët e sektorit psiko-social ideon dhe realizon pikturat murale 

në ambientet e brendshme dhe të jashtme. 

66.3 Bashkëpunon me stafin edukator për zhvillimin e programit me aktivitete të lira.  

66.4 Bashkëpunon me atelieristin në kopshte për realizimin e projekteve të ndryshme. 

66.5 Ideon dhe organizon aktivitete në bashkëpunim me sektorin e çerdheve dhe kopshteve, në 

rastin e festave dhe ditëve të shënuara kombëtare dhe ndërkombëtare. 

66.6 Arsimi i duhur: 

- I lartë Akademia e Arteve/Gjuhë të Huaja/Shkenca Sociale. 

 

Neni 67 

Përgjegjës i Sektorit të Administrimit të Kopshteve 



Rregu l lo r e  e  Br endshme e  Funksi on imit  t ë  DPÇK 51 

67.1 Ushtron veprimtarinë në varësi të drejtëpërdrejtë të Drejtorit të Drejtorisë së Zhvillimit 

dhe Kujdesit. 

67.2 Koordinon dhe monitoron mbarëvajtjen e shërbimit në kopshte.  

67.3 Në rast të konstatimit të parregullsive dhe shkeljeve, mban proces-verbale dhe i përcjell 

ato në strukturat përkatëse. 

67.4 Monitoron dhe vlerëson zbatueshmërinë e detyrave funksionale të drejtorit të kopshtit. 

67.5 Miraton kalendarin e aktiviteteve kultore-edukative për çdo kopsht. Monitoron zbatimin, 

mënyrën e organizimit dhe përfshirjen e elementëve të duhur për çdo aktivitet nga 

drejtoria e kopshtit.  

67.6 Monitoron procesin e zbatimit të standardeve profesionale të formimit të mësuesit të 

arsimit parashkollor dhe relaton te eprori i linjës, si dhe te Drejtori i Përgjithshëm  për 

zbatimin e këtyre standardeve. 

67.7 Organizon punën administrative në sektor, kontrollon dhe vlerëson  zbatimin e detyrave 

të specialistëve. 

67.8 Mban lidhje të vazhdueshme me drejtuesit e kopshteve dhe përditëson informacionin e 

duhur. 

67.9 Evidenton nevojat për ndërhyrje në infrastrukturën/bazë materiale në kopshte dhe i 

adreson ato në strukturat përkatëse të Bashkisë së Tiranës. 

67.10 Bashkëpunon dhe kordinon punën me Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe drejtuesit e 

kopshteve për plotësimin e nevojave për staf mësimor dhe mbështetës në kopshte. 

67.11 Relaton te eprori dhe dokumenton çdo muaj mbarëvajtjen e punës dhe cilësinë e 

shërbimit të ofruar në kopshte.  

67.12 Mbledh dhe përpunon të dhëna, për efekt statistikor në kopshte dhe i dërgon ato në 

strukturat përkatëse në Bashkinë e Tiranës. 

67.13 Në bashkëpunim me drejtuesin e kopshtit, si dhe me specialistet e Sektorit Psiko-Social, 

ndjek zbatimin dhe dokumentimin e planit PEI. 

67.14 Harton plane mujore, përgatit shkresa dhe materiale të ndryshme zyrtare, në përmbushje 

të veprimtarisë së sektorit. 

67.15 Monitoron dhe garanton zbatimin e procedurës së regjistrimit të fëmijëve në kopshte. 

67.16 Miraton trasferimet e fëmijëve nga një kopsht në tjetrin sipas kërkesave të prindërve. 

67.17 Koordinon punën e sektorit me sektorët e tjerë në DPÇK. 

67.18 Verifikon dhe siglon listëprezencën mujore të personelit për çdo kopsht. 

67.19 Arsimi i duhur: 

- I lartë Mësuesi (Master i Shkencave). 

 

Neni 68 

Specialist i Sektorit të Administrimit të Kopshteve 

68.1 Monitoron cilësinë e shërbimit dhe ndjek me përparësi mbarëvajtjen e tij në kopshte.  
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68.2 Në rast të konstatimit të parregullsive dhe shkeljeve, mban proces-verbale dhe i referon 

ato tek Përgjegjësi i Sektorit. 

68.3 Përpilon shkresa dhe materiale të ndryshme për dokumentimin dhe raportimin e punës në 

kopshte.   

68.4 Përditëson informacionin lidhur me raportin mësues/fëmijë në kopshte, si dhe evidenton 

nevojat dhe problematikat ditore të hasura. 

68.5 Monitoron zbatueshmërinë e detyrave funksionale të Drejtorit të Kopshtit. 

68.6 Në bashkëpunim me drejtuesin e kopshtit, si dhe me specialistet e Sektorit Psiko-Social, 

ndjek zbatimin dhe dokumentimin e planit PEI.   

68.7 Monitoron procesin e zbatimit të standarteve profesionale të formimit të mësuesit të 

arsimit parashkollor dhe i relaton ato tek Përgjegjësi i Sektorit. 

68.8 Evidenton nevojat për ndërhyrje në infrastrukturën/bazë materiale në kopshte dhe i 

adreson ato në strukturën eprore. 

68.9 Relaton te Përgjegjësi i Sektorit dhe dokumenton çdo muaj mbarëvajtjen e punës dhe 

cilësinë e shërbimit të ofruar në kopshte. 

68.10 Mbledh dhe përpunon të dhëna, për efekt statistikor në kopshte dhe i dërgon ato në 

strukturat përkatëse. (DPÇK)  

68.11 Arsimi i duhur: 

I lartë parashkollor (Master). 

 

KREU VI. DISPOZITA TË FUNDIT__________________________________________ 

 

Neni 69 

Njohja me rregulloren 

69.1 Të gjithë punonjësit e DPÇK duhet të njihen individualisht me këtë rregullore dhe nëse e 

shohin të nevojshme të kërkojnë sqarime dhe interpretime për këtë të fundit, pranë 

Sektorit të Burimeve Njerëzore.  

69.2 Drejtorët e drejtorive, duhet të vendosin në dispozicion të të gjithë punonjësve të 

drejtorisë që drejtojnë, tekstin e rregullores. 

Neni 70 

Sanksione 

70.1 Mosrepektimi i rregullores së DPÇK përbën shkak për procedim disiplinor për çdo 

punonjës të institucionit që shkel rregulloren, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi 

(kur nuk përbën vepër penale). Sa më sipër, shkelja e rregullores do të sjellë vendosjen e 

sanksioneve administrative në bazë të Kodit të Procedurave Administrative, Kodit të 

Punës të Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar si dhe akteve të tjera ligjore dhe 

nënligjore në fuqi. 
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70.2 Mosnjohja e rregullores, nuk e përjashton punonjësin nga përgjegjësia dhe sanksionet e 

lartpërmendura. 

 

Neni 71 

Hyrja në fuqi 

71.1 Kjo rregullore revokon rregulloren e miratuar me Vendimin Nr. 19521/1, të Kryetarit të 

Bashkisë Tiranë, datë 16.05.2019 dhe të gjitha aktet e tjera të mëparshme të Këshillit 

Bashkiak që bien ndesh me këtë rregullore. 

71.2 Të gjitha rregullat dhe përcaktimet e tjera në përmbajtje të kësaj rregulloreje, janë të 

detyrueshme për t’u njohur dhe zbatuar nga çdo punonjës i Drejtorisë së Përgjithshme të 

Çerdheve dhe Kopshteve. 


