
 

 

 

 

 

 

LISTA E HOLLËSISHME E SHËRBIMEVE QE OFRON 

DREJTORIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT 

RURAL NË KOMUNËN E KLINËS 

 

        Sektori  i bujqësise  

 

2. Shefi i sektorit për bujqësi 

 

Përshkrimi i punëve dhe detyrave të punës 

 

- udhëheq, kujdeset dhe mbikëqyr punën e Sektorit 

- harton planet përkatëse për përparimin e bujqësisë,blegtoris dhe organizimin e 

prodhimtaris bujqësore 

- përpilon planet për mbjellje 

- jep këshilla dhe sugjerime profesionale në kuadër të shërbimit në bazë të të arriturave 

shkencore 

- harton metodologjin dhe dokumentacionin përkatës së bashku me udhëzimet nga 

lëmia e bujqësisë për nevoja të drejtoris 

- përcjell zhvillimin e marketingut në prodhimtarin bimore dhe shtazore 

- komunikon me opinionin përmes informatave, komunikatave përkatëse dhe formave 

tjera të komunikimit publik 

- koordinon të gjitha punët në kuadër të sherbimit me organet tjera kompetente 

- kryen edhe punë tjera nga vendi i vet i punës me urdhër të drejtorit të cilit edhe i 

përgjigjet 

- Pranmi i dhe digjitazizmi i aplikacioneve te fermerve  per subvencione te bujqesise  

 

3. Zyrtar për dhe hidroekonomi 

                                                               

 

Përshkrimi i punëve dhe detyrave të punës 

 

 

- kujdeset për mbojtjen e sipërfaqeve tokësore të rrezikuara nga erozioni 

- kujdeset për furnizimin me uj të pishëm dhe ruajtjen e lumenjëve nga ndotja 

- udhëhq dhe mbikqyr fushat e veprimit që përcakton asgjesimin e mbeturinave 

- përcjell planet vjetore dhe programet zbatuese të eksploatimit të ujrave 

- përcjell planet dhe problematiken e ujitjes gjatë sezonës së ujitjes 

- shqyrton kërkesat për eksploatimin e materialit nga lumenjt, cakton sasin e materialit 

për eksploatim si dhe vendin ku do të bëhet eksploatimi i minëraleve 

- lëshon çertifikata për shfrytëzimin, eksploatimin e materialeve nga lumenjet (rërës 

dhe zhavorit) mbikqyr eksploatimin e tyre dhe bie vendime për evitimin e 

parregullsive në eksploatim 



- bënë mbikqyrjen e shtratit të limenjeve dhe prrockave që të kthehen në gjendje të 

mëparshme (normale) 

- mbikqyr ndërtimin e digave (vendnxënienve të ujit) në lumenj dhe bie vendime për 

evitimin e parregullsive në ndërtimet hidroekonomike 

- përcjell punët biologjike në brigjet e lumenjeve dhe bie vendime për evitimin e 

parregullsive në këtë drejtim 

- kryen të gjitha punët që i përkasin hidroekonomis së ujrave 

- kryen edhe punë tjera nga lëmia e hidroekonomis sipas urdhërit të Drejtorit të cilit 

edhe i përgjigjet 

- Pranimi dhe digjitalizimi i aplikacioneve te fermerve per subvencione te bujqesise 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zyrtar i pylltarisë 

      

 

Përshkrimi i punëve dhe detyrave të punës : 

 

 

- mbanë të gjitha shenimet për tokën pyjore të sektorit shoqëror dhe privat 

- zbaton të gjitha diaspozitat ligjore mbi pyjet 

- ushtron kontroll dhe jep pelqimin lidhur me shfrytëzimin racional të pyjeve  

- ndërmerr masa për mbrojtjen e pyjeve nga keqbërsit dhe sëmundjet e ndryeshhme dhe 

propozon masa organeve të caktuara 

- përgatit akte për dhënien e pelqimit për eksploatimin e masës drurore për qeverisësit e 

tyre dhe çmimeve për metër kub 

- shqyrton kërkesat e palëve dhe vendos për hulumtimin dhe shfrytëzimin ë masës 

gurore nga toka pyjore dhe cakton lokacionin për shfrytëzim  

- vendos sipas kërkesës së palëve për prerjen dhe eksploatimin e masës drurore në 

sektorin privat në sezona të caktuara në pajtim me ligjin 

- qeveris me masën drurore të konfiskuar nga keqëbërësit në bashkëpunim me rojet e 

pyjeve si dhe përgatit dhe dërgon fletëparaqitjet gjykatave kundër keqëbërësve 

- bashkëpunon me donatoret vendas dhe të jashtëm për pyllëzimin e sipërfaqeve të 

xhveshura 

- kryen edhe punë tjera simbas kërkesës së drejtorit dhe për punën e tij i përgjgjet të 

njëjtit.    

 

 

           5. Zyrtar për Blegtori 

 

 

Përshkrimi i punëve dhe detyrave të punës 

 

 

- mban evidencen e fermave për blegtori, shpëztari dhe bletari 

- evidencon numrin e gjedheve, deleve dhive derrave kuajve dhe shoqerive të bletve 



- përcjell gjendjen shendetsore të kafsheve shtepiake,shpezve dhe bletve 

- konstaton dhe bjen vendime mbi karantinen nese paraqitet nevoja(është fjala për 

semundje të ndryeshme të kafsheve) 

- organizon trajnime me fermer blegtor 

- kujdeset për prodhimet bujqësore me origjin shtazore-prejardhjen dhe kualitetin e tyre 

- mban evidencen dhe kontrollon vakcionimin e kafsheve shtepiake 

- kryen dhe punë tjera nga lemi i blegoris me urdher të drejtorit 

- Pranimi dhe digjitalizimi i aplikacioneve te fermereve per subvencione te bujqesise . 


