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Në bazë të nenit 17, paragrafi (7) të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik 
(“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 dhe 198/18 dhe “Gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 143/19 dhe 14/20 ), dhe nenit 30, 
paragrafi 1, pika 8 e Statutit të NP “Parqe dhe gjelbërime”, Këshilli drejtues i NP 
"Parqe dhe gjelbërime" në seancën e mbajtur më datë ______viti 2020, solli: 

 

RREGULLORE 
për organizimin e brendshëm 

të Ndërmarrjes publike “Parqe dhe gjelbërime” - Shkup 

 

 

I. DISPOZITAT THEMELORE 

 

Neni 1 
 

Me këtë Rregullore, përcaktohet organizimi i brendshëm i Ndërmarrjes publike 
“Parqe dhe gjelbërime” – Shkup, (në tekstin e mëtutjeshëm: Ndërmarrja), lloji dhe 
numri i njësive organizative, fushëveprimi i punës, mënyra dhe format e udhëheqjes. 
 

Neni 2 

 Me qëllim të realizimit të veprimtarisë themelore me interes publik nga fusha e 
veprimtarive komunale dhe veprimtaritë tjera komunale të përcaktuara me Statutin e 
NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup, dhe në bazë të grupimit të aktiviteteve të punës 
dhe të detyrave sipas llojit, vëllimit, kompleksitetit, afërsisë dhe lidhshmërisë së 
ndërsjellët të tyre, në suaza të ndërmarrjes formohen njësi të pavarura organizative, 
sektorë dhe seksione (objekte, rajone). 

Neni 3 
 

 Sektori formohet me qëllim të bashkimit të më shumë fushëveprime të lidhura 
mes vete nga funksionimi i ndërmarrjes, si dhe me qëllim të koordinimit dhe 
kontrollimit të aktiviteteve të punës që janë nën kompetenca të seksioneve në suaza 
të përbërjes së tij dhe avancimin e bashkëpunimit të ndërsjellët të njësive 
organizative.  

Seksioni formohet me qëllim të bashkimit të disa grupeve të lidhura mes vete 
nga një fushëveprim i funksionimit të ndërmarrjes, ose me qëllim të realizimit të 
drejtpërdrejtë të njërës prej këtyre grupeve të aktiviteteve të punës: operative, 
operative – profesionale, operative – teknike, profesionale – analitike, normative – 
juridike dhe menaxhimin me resurset njerëzore, materiale – financiare, informatike – 
teknologjike, administrative, ndihmëse – teknike dhe punë të tjera. 
 

 
 
 



 
Neni 4 

 
Gjatë përcaktimit të organizimit të brendshëm, fushëveprimit dhe mënyrës së 

realizimit të detyrave, si parime nismëtare merren:  
  

- organizimi optimal i ndërmarrjes për realizim të aktiviteteve punuese nga 
fushëveprimi i saj; 

- shfrytëzim efikas dhe efektiv të kapaciteteve të ndërmarrjes; 
- punë të ekonomizuar dhe të stabilizuar si dhe zvogëlimi i të gjitha llojeve të 

shpenzimeve; 
- ofrimin e kushteve materiale dhe kushteve të tjera për funksionim të 

papenguar, si dhe  
- raporte të përgjegjësisë ndaj nevojave dhe kërkesave të qytetarëve dhe 

Qytetit, që pasojnë nga veprimtaritë e ndërmarrjes. 
 
 
 

II. ORGANIZIMI DHE FORMAT ORGANIZATIVE NË NDËRMARRJEN 
    

Neni  5 
Në suaza të ndërmarrjes organizohen këto Sektorë dhe Seksione vijuese: 
 

1. SEKTORI PËR PËRKRAHJEN E DREJTORIT  
 
1.1. Seksioni për përkrahje të drejtorit dhe 
1.2. Seksioni për marrëdhënie me opinionin 

 
2. SEKTORI PËR REVIZION TË BRENDSHËM 

 
2.1. Seksioni për revizion të brendshëm dhe 
1.2 Seksioni për cilësi dhe standardizim 
 
 

3. SEKTORI PËR MENAXHIM ME RESURSE NJERËZORE   
 
3.1. Seksioni për menaxhim me resurse njerëzore dhe  
3.2. Seksioni për punë personale 

 
 

4. SEKTORI PËR PUNË TË PËRGJITHSHME DHE PËR PUNË JURIDIKE 
 
4.1. Seksioni për punë juridike 
4.2. Seksioni për punë të përgjithshme dhe për punë të arkivit 
4.3. Seksioni për përkrahje të shfrytëzuesve të sistemeve informatike dhe 

të pajisjeve në suaza të ndërmarrjes (përkrahja TI). 



 

 
5. SEKTORI PËR FURNIZIME PUBLIKE 

5.1. Seksioni për furnizime publike dhe 
5.2. Seksioni për realizimin e furnizimeve publike 

 
6. SEKTORI PËR PUNËN FINANCIARE 

6.1. Seksioni për kontabilitet dhe operativë financiare 
6.2. Seksioni për llogaritjen e pagave, dhe 
6.3. Seksioni për planifikime dhe analiza. 

 
7. SEKTORI PËR MBROJTJE DHE KONTROLLIM 

7.1. Seksioni për mbrojtje, siguri dhe sigurime; 
7.2. Seksioni për kontrollim të brendshëm dhe 
7.3. Seksioni për sigurimin e objekteve dhe të gjelbërimit. 

 
8. SEKTORI – GJELBËRIMI URBAN 

 
8.1. Seksionet – Rajonet në suaza të territorit të Qytetit të Shkupit 

 
8.1.1. Rajoni – Parku i Qytetit 1 
8.1.2. Rajoni – Parku i Qytetit 2 
8.1.3. Rajoni – Qendër 
8.1.4. Rajoni – Kapishtec 
8.1.5. Rajoni – Karposh 1 dhe 2 
8.1.6. Rajoni – Karposh 3 
8.1.7.  Rajoni – Karposh 4 
8.1.8. Rajoni – Gjorçe Petrov 
8.1.9. Rajoni – Aerodrom 
8.1.10. Rajoni – Jane Sandanski 
8.1.11. Rajoni – Lisiçe e Re 
8.1.12. Rajoni – Qendra rajonale 
8.1.13. Rajoni – 11 Tetori 
8.1.14. Rajoni – Kalaja 
8.1.15. Rajoni – Rektorati 
8.1.16. Rajoni – Çair 
8.1.17. Rajoni – Fusha e Topanës 
8.1.18. Rajoni – Autokomanda 
8.1.19. Rajoni - “Parku i parajsës” 
8.1.20. Rajoni - “Maxhari” 
8.1.21. Rajoni - “Butel” 
8.1.22. Rajoni – Bit Pazar 
8.1.23. Rajoni – Draçevë 
8.1.24. Rajoni - Çento 

 
8.2. Seksioni për hortikulturë dhe 
8.3. Seksioni për mirëmbajtje të rrjetit të hidrantëve në parqe. 

 



  

9. SEKTORI – GJELBËRIMI JASHTË URBAN  

9.1. Seksioni – Objekti park pylli Vodno dhe Gazi Baba  

9.2. Seksioni – Objekti “Matka”. 

9.3. Seksioni QRS Saraj. 

   

 
10. SEKTORI – NGRITJA E GJELBËRIMIT 

 
10.1. Seksioni për ngritjen e gjelbërimit  
10.2. Seksioni për rikonstruksion të gjelbërimit, dhe 
10.3. Seksioni për instalim të rrjetit të hidrantëve në parqe 
 

 
11. SEKTORI – ALETË E DRUNJVE 

 
11.1. Seksioni për mirëmbajtje rrjedhëse të aleve të drunjve  
11.2. Seksioni për intervenime në aletë e drunjve 
 
 

12. SEKTORI – MEKANIZIMI 
 
12.1. Seksioni për eksploatim, servisime dhe mirëmbajtje rrjedhëse dhe 
regjistrim të automjeteve,  
12.2. Seksioni për mekanizimin për kositjen e barit dhe për mekanizimin 
ndihmës 
12.3. Seksioni për punët zejtare. 
 
 

13. SEKTORI PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM 

 
13.1. Seksioni për projektim, planifikim dhe zhvillim, dhe 
13.2. Seksioni për SIGJ, hartografi dhe kadastër. 
 

Neni 6 
 Jashtë Sektorëve dhe Seksioneve në suaza të ndërmarrjes ekzistojnë edhe 

këto vende vijuese të punës: 

• Ndihmës i drejtorit për aktivitete koordinuese dhe për operativë 

• Asistent kryesor i drejtorit të përgjithshëm 

• Këshilltar i drejtorit për çështje profesionale lidhur me veprimtarinë 

• Këshilltar i drejtorit për gjelbërimin urban 



• Këshilltar i drejtorit për gjelbërimin jashtë urban 

• Këshilltar i drejtorit për koordinim me shfrytëzuesit final në lidhje me 

veprimtarinë 

• Këshilltar i drejtorit për mjedisin jetësorë 

• Këshilltar i drejtorit për çështjet juridike dhe financiare 

• Këshilltar i drejtorit për krijimin e objekteve të infrastrukturës, strategjinë 

zhvillimore dhe OJQ-të, dhe 

• Këshilltar i drejtorit për hartimin dhe planifikimin e zonave të gjelbërimit 

publike.  

 

III. FUSHËVEPRIMI I NJËSIVE ORGANIZATIVE  

 

Neni 7 
 

1. SEKTORI PËR PËRKRAHJEN E DREJTORIT 
 
Sektori për përkrahjen e drejtorit i kryen aktivitetet e mëposhtme: 
 

• Përkrahje profesionale-operative dhe logjistike të punës së drejtorit 

• Protokollin dhe përgatitjen e takimeve zyrtare dhe të evenimenteve të 
drejtorit 

• Koordinimin, organizimin, monitorimin dhe udhëheqjen e aktiviteteve të 
njësive të brendshme organizative; 

• Avancimin e bashkëpunimit të ndërsjellë dhe bashkëpunimit me njësitë 
tjera organizative; 

• Komunikimin intern dhe komunikimin me palët e përfshira 

• Informimin e opinionit 
 
 

1.1. Seksioni për përkrahjen e drejtorit 
 

 
Seksioni për përkrahjen e punës së drejtorit i kryen këto aktivitete dhe detyra pune: 

 
• përgatitjen e materialeve dhe organizimin e takimeve të drejtorit dhe rregullimin dhe 
ruajtjen e materialeve që pasojnë prej tyre; 
• përgatitja e procesverbaleve dhe konkluzioneve si dhe monitorimin e realizimit të 
tyre; 
• përgatitja e analizave, informacioneve dhe materialeve të tjera; 
• kujdesin për materialet që i pranon drejtori; 
• realizimin e punëve protokollare; 
• pranimin e palëve; 
• pranimin dhe shpërndarjen e postës që pranon drejtori; 
• organizimin e udhëtimeve zyrtare të drejtorit dhe çështje të tjera që lidhen 
drejtpërdrejt me funksionin e drejtorit dhe organizimin e punës së tij. 



 
 

1.2. Seksioni për marrëdhënie me opinionin 
 

Seksioni për marrëdhënie me opinionin i kryen këto aktivitete dhe detyra të punës: 

• informimin e opinionit për aktivitetet e ndërmarrjes publike; 
• monitorimin e mjeteve të informimit, organizimin e konferencave për shtyp, 
brifingjet dhe fushatat informuese; 
• rregullimin dhe botimin e materialeve informative të Ndërmarrjes Publike; 
• administrimin dhe redaktimin e përmbajtjeve të UEB faqes zyrtare të internetit të 
Ndërmarrjes Publike; 
• administrimin dhe redaktimin e përmbajtjes në faqes së internetit të Ndërmarrjes 
Publike; 
• koordinimin dhe bashkëpunimin me njësitë organizative të Ndërmarrjes publike dhe 
me institucionet shtetërore; 
• Merr pjesë në planifikimin dhe koordinimin e aktiviteteve në lidhje me hulumtimin e 
opinionit publik dhe vlerësimin e komunikimit dhe çështje të tjera që lidhen 
drejtpërdrejt me funksionin e marrëdhënieve me publikun dhe komunikimin. 
 
 

2. SEKTORI PËR REVIZION TË  BRENDSHËM 

Sektori për revizion të brendshëm i kryen këto aktivitete të punës: 

• Realizon revizionin e brendshëm të njësive organizative të ndërmarrjes 
publike, në pajtim me dispozitat ligjore dhe kontrollimin e zbatimit të 
procedurave për cilësi dhe standardizim. 

• përgatit planin strategjik dhe vjetor për revizionin e brendshëm; 

• informon drejtorin, nëse ekziston dyshimi për parregullsi dhe / ose 
mashtrime që mund të rezultojnë me procedurë penale, procedurë 
kundërvajtëse ose disiplinore; 

• paraqet raport mbi revizionin e brendshëm të kryer deri te drejtori; 

• përgatit raporte vjetore për funksionimin e revizionit të brendshëm; 

• vlerëson faktorët e rëndësishëm të rrezikut dhe i jep këshilla drejtorit 
për uljen e faktorëve të rrezikut; 

• në bazë të analizave mbi funksionimin, përcakton dhe vlerëson 
leverdinë ekonomike, efikasitetin dhe efektivitetin në funksionimin e 
sistemeve të menaxhimit financiar dhe të kontrollit si dhe jep 
rekomandime për përmirësimin e punës së administratës; 

• përcakton dhe vlerëson pajtueshmërinë e funksionimit me ligjet, aktet 
nënligjore dhe aktet e Ndërmarrjes Publike. 

 
 
 
 
 
 
 



 
2.1 Seksioni për revizion të brendshëm 
 
Seksioni për revizion të brendshëm i kryen aktivitetet e mëposhtme: 
 
• organizimin dhe realizimin e revizionit të brendshëm në përputhje me rregulloret 
për revizion të brendshëm, 
• kontrollimin e saktësisë, vërtetësisë dhe gjithëpërfshirjes së evidencës së 
kontabilitetit dhe të raporteve financiare të Ndërmarrjes publike, 
• përgatitjen e udhëzimeve të punës dhe rregulloreve për revizionin e brendshëm, 
• përgatitjen e planeve strategjike dhe vjetore për revizionin e brendshëm dhe për 
zbatimin e tyre, 
• përgatitjen e informacionit në rast dyshimi të arsyeshëm për parregullsi dhe / ose 
mashtrime, të cilat janë bazë për fillimin e procedurave penale, kundërvajtëse ose 
disiplinore, 
• përgatitjen e raporteve vjetore mbi funksionimin e seksionit, evidentimin e 
aktiviteteve të revizionit dhe ruajtjen e dokumentacionit nga revizionet e kryera. 
 
 
2.2. Seksioni për cilësi dhe standardizim 
 
Seksioni për cilësi dhe standardizim i kryen aktivitetet e mëposhtme: 
 
• kryen organizimin dhe koordinimin e revizionit të brendshëm dhe 
• kryen mbikëqyrjen mbi zbatimin e tij si dhe e monitoron zbatimin e rekomandimeve 
nga revizioni i kryer dhe monitorimin e planeve të veprimit. 
 
 

3. SEKTORI PËR MENAXHIM ME RESURSE NJERËZORE 

Sektori për menaxhim me resurset njerëzore i kryen aktivitetet e punës në lidhje 
me: 

• mbështetjen metodologjike, organizative dhe teknike në përgatitjen e akteve për 
organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës, 

• planifikimin dhe ekipimin e stafit të burimeve njerëzore, plotësimin e vendeve të 
punës përmes punësimit me konkurs publik ose të brendshëm, 

• ri përcaktimin, njoftimin me aktivitetet e punës dhe punës mentoriale, 

• vlerësimin e punonjësve, motivimin dhe mirëmbajtja e marrëdhënieve njerëzore, 

• përgatitjen e Programit vjetor për trajnimin e të punësuarve në përputhje me 
fondet e buxhetit dhe planin strategjik, 

• përpunimin profesional të të dhënave nga raportet e dorëzuara nga udhëheqësit 
e seksioneve; 

• kujdeset për monitorimin e zbatimit të Ligjit për punonjësit në sektorin publik, 
Ligjit për nëpunësit e administratës dhe të dispozitave të tjera ligjore në fushën e 
marrëdhënieve të punës dhe akteve të tjera nënligjore, realizon kontakte të rregullta 



me drejtuesit e sektorëve të tjerë, organizon dhe realizon bashkëpunime me 
institucione të tjera për punët nga ky fushëveprim. 

 

3.1. Seksioni për menaxhim me resurset njerëzore 

Seksioni për menaxhim me resurset njerëzore i kryen aktivitetet e mëposhtme: 

• monitorimin dhe zbatimin e ligjeve, akteve nënligjore dhe të rregulloreve të tjera 
që kanë të bëjnë me punonjësit e sektorit publik, përfshirë ato që lidhen me 
përfaqësimin e drejtë të bashkësive etnike; 

• monitorimin e nevojës për plotësimin e vendeve të lira të punës sipas 
sistematizimit dhe bashkëpunimi me përgjegjësit e sektorëve të tjerë dhe zbatimin e 
politikës kadrovike në përputhje me strategjinë afatmesme të ndërmarrjes publike, 

• Bashkëpunimi me Agjencinë për administratën dhe Ministrinë për shoqëri 
informatike dhe administratë në sferat e fushëveprimit të punës së seksionit, 

• përgatit Raport Vjetor mbi masat e shqiptuara për përcaktimin e përgjegjësisë 
disiplinore dhe materiale për punonjësit administrativë në ndërmarrjen, për vitin në 
rrjedhë si dhe dorëzimin e tij në Ministrinë për shoqëri informatike dhe administratë, 

• përgatit Plan Vjetor për përfaqësimin adekuat dhe të drejtë të bashkësive etnike 
në ndërmarrjen publike dhe të njëjtin e dorëzon deri te Qyteti i Shkupit dhe deri te 
Ministria për shoqëri informatike dhe administratë, 

• zhvillimin e politikave dhe udhëzimeve për promovimin aktiv të një kulture të 
komunikimit të hapur dhe transparencës gjatë funksionimit, 

• inkurajimin e punës ekipore, aktivizimin, motivimin dhe mirëmbajtjen e 
resurseve njerëzore, 

• kujdesin për një nivel të lartë të motivimit dhe etikës si dhe monitorimin e 
zbatimit dhe respektimit të kodit të etikës për nëpunësit administrativ. 

• përgatit planin për shfrytëzimin e pushimit vjetor për punonjësit dhe aktvendimet 
për shfrytëzimin e pushimit vjetor, 

• Përgatit aktvendimet për shfrytëzimin e pushimit të paguar ose të papaguar, 
aktvendimet për pezullimin e marrëdhënies së punës si dhe aktvendimet e tjera që 
pasojnë në përputhje me Ligjin për nëpunësit administrativ dhe dispozitat tjera ligjore 
nga fusha e marrëdhënieve të punës. 

 

3.2. Seksioni për punët personale 

Seksioni për punët personale i kryen këto aktivitete dhe detyra të punës: 

• planifikimin e resurseve njerëzore, koordinimin dhe kontrollin e evidencës së të 
dhënave personale të punonjësve; 

• drejtimin e evidencës personale të punonjësve; 



• plotësimin e të dhënave në sistemin elektronik për menaxhim me resurset 
njerëzore (SIMRNJ); 

• vlerësimin dhe analizimin e nevojave për trajnime në mënyrë që të përgatitet një 
Program Vjetor për trajnimin e të punësuarve duke u bazuar në nevojat reale të 
punonjësve, në përputhje me fondet buxhetore dhe planin strategjik të ndërmarrjes 
publike, 

• zbatimin e procedurës për vlerësimin e punonjësve administrativë në 
ndërmarrjen publike, 

• vlerësimin e arritjeve të secilit punonjës në periudhën e vlerësimit, përpunimi 
analitik i të dhënave për vlerësimin e kryer, përgatitja e raportit gjysmëvjetor mbi 
vlerësimin e nëpunësve të administratës dhe dorëzimi i tij në Ministrinë për shoqëri 
informatike dhe administratë, 

• monitorimin dhe vlerësimin e njohurive të fituara nga raportet e dorëzuara nga 
punonjësit që kanë marr pjesë në trajnime të caktuara, 

• përgatitjen e Raporti gjysmë vjetor mbi trajnimet e specializuara të kryera për 
punonjësit administrativë në përputhje me informacionet e pranuara nga punonjësit 
dhe dorëzimin e tij në Ministrinë për shoqëri informatike dhe administratë, 

• shqyrtimin e vlerës dhe cilësisë së trajnimeve të realizuara. 

 

4.  SEKTORI PËR PUNË TË PËRGJITHSHME DHE PËR PUNË JURIDIKE 
 
Sektori për punë të përgjithshme dhe për punë juridike i kryen aktivitetet 
punuese në lidhje me: 
 
• përgatit dispozitat dhe e monitoron zbatimin e tyre, përgatit mendime dhe 
udhëzime profesionale për zbatimin e dispozitave si dhe kryen përpunimin 
profesional të çështjeve që janë të rëndësishme për zbatimin e dispozitave 
ligjore që janë nën kompetenca të NP, dhe 
• përgatit kërkesat paditëse dhe realizon përfaqësimin e NP në procedurat 
para gjykatave kompetente 
• ofron mbështetje teknike për sektorët 
• ushtron realizimin e së drejtës për qasje të lirë deri te informacionet; 
• realizon arkivimin e lëndëve 
• realizon shkatërrimin e materialit të tërhequr pas skadimit të afateve të 
përcaktuara për ruajtjen e tyre 
• përgatit regjistrimin e materialit arkivor me vlerë të përhershme, i cili i 
dorëzohet arkivit kompetent në një gjendje të rregullt 
• realizon punët profesionale-operative në fushën e hartimit dhe përpilimit të 
aplikacioneve softuerike dhe zgjidhjeve të aplikacioneve (programeve), 
• kujdeset për sigurinë dhe mbrojtjen e sistemit të informacioneve dhe i teston 
dhe mirëmban programet dhe kryen kontrollimin e shërbimeve të sigurisë; dhe 
• siguron funksionimin e rregullt të komunikimeve, mirëmbajtjen e serverëve 
dhe të memories operative. 
 



 
4.1.  Seksioni për punë juridike 

Seksioni për çështje juridike i kryen këto aktivitete të punës 

• përgatit dispozitat dhe e monitoron zbatimin e tyre, përgatit mendime dhe udhëzime 
profesionale për zbatimin e dispozitave si dhe kryen përpunimin profesional të 
çështjeve që janë të rëndësishme për zbatimin e dispozitave ligjore nën kompetenca 
të NP, dhe 

• realizon përgatitjen e proceseve paditëse dhe përfaqësimin e NP në procedurat 
para gjykatave kompetente. 

 

4.2.  Seksioni për punë të përgjithshme dhe për punë të arkivit 

Seksioni për punë të përgjithshme dhe për punë të arkivit i kryen këto detyra dhe 
aktivitete të punës: 

• ofron mbështetje teknike për sektorët 

• mundëson realizimin e së drejtës për qasje të lirë deri te informacionet; 

• realizon arkivimin e lëndëve 

• realizon shkatërrimin e materialit të tërhequr pas skadimit të afateve të përcaktuara 
për ruajtjen e tij 

• realizon regjistrimin e materialit arkivor me vlerë të përhershme, i cili i dorëzohet 
arkivit kompetent në një gjendje të rregulluar. 

 

4.3.  Seksioni për përkrahje të shfrytëzuesve të sistemeve dhe të pajisjeve 
informatike në suaza të ndërmarrjes (përkrahja TI) 

Seksioni për përkrahje të shfrytëzuesve të sistemeve dhe të pajisjeve informatike në 
suaza të ndërmarrjes (përkrahja TI) i kryen punët dhe detyrat vijuese: 

• kryen punë profesionale-operative në fushën e dizajnimit dhe zhvillimit të 
aplikacioneve softuerike dhe zgjidhjeve të aplikacioneve (programeve) 

• kujdeset për sigurinë dhe mbrojtjen e sistemit të informacioneve dhe i teston dhe 
mirëmban programet si dhe kryen kontrollimin e shërbimet e sigurisë, dhe 

• siguron funksionimin e rregullt të komunikimeve, mirëmbajtjen e serverëve dhe të 
memorieve operative. 

 

 

 

 



5. SEKTORI PËR FURNIZIME PUBLIKE 

Sektori për furnizime publike i kryen këto aktivitete dhe detyra të punës: 

• zbatimin e procedurave të furnizimit publik, kontrollimin e furnizimeve sipas 
tenderëve si dhe pjesëmarrjen në tenderët. 

• i realizon punët profesionale-administrative me qëllim të zbatimit në kohë, në 
mënyrë transparente dhe efikase të procedurave të furnizimeve publike, 

• kujdeset për zbatimin e planit vjetor të miratuar për furnizime publike dhe të 
programit të investimeve. 

• i monitoron të gjitha ndryshimet në Ligjin për furnizime publike, 

• përgatit dokumentet e tenderëve si dhe i siguron ndihmë dhe mendime 
profesionale Komisionit për furnizime publike. 

 

5.1. Seksioni për furnizime publike 
 

Seksioni për furnizime publike i kryen këto aktivitete dhe detyra të punës: 

 
• monitorimin dhe zbatimin e legjislacionit në fushën e furnizimeve publike; 
• përgatitjen e akteve të brendshme / procedurave për furnizime publike; 
• koordinimin e nevojave për furnizime publike në NP si dhe përgatitjen e 
planit vjetor për furnizime publike; 
• përgatitja e aktvendimeve / vendimeve për furnizime publike, përgatitja e 
kontratave dhe kërkesave për pëlqime në lidhje me furnizimet publike; 
• përgatitjen e shpalljeve për furnizime publike dhe përgatitja e 
dokumentacionit të tenderëve; 
• përgatitjen e kontratave për furnizime publike. 
 
 

5.2. Seksioni për realizimin e furnizimeve publike 
 

Seksioni për realizimin e furnizimeve publike i kryen këto aktivitete dhe detyra të 
punës: 

• monitorimin e realizimit të planit vjetor për furnizime publike; 
• drejtimin e evidencave për furnizimet publike që realizohen në Ndërmarrje; 
• koordinimin, përgatitjen dhe monitorimin e realizimit të porosive në përputhje me 
kontratat e lidhura për furnizime publike; 
• përcjelljen e dispozitave dhe udhëzimeve që janë të rëndësishme për zbatimin 
cilësor të furnizimeve publike. 

 
 
 
 



 
6. SEKTORI PËR PUNË FINANCIARE 

 
Sektori për punë financiare i kryen këto aktivitete dhe detyra të punës: 
 
• punët materiale - financiare si dhe punët lidhur me kontabilitetin 
• përpilon planin e punës dhe analizat përkatëse 
• realizon llogaritjen e pagave për punonjësit si dhe çështje të tjera profesionale dhe 
administrative-teknike në fushën e menaxhimit dhe kontrollit financiar 
• monitorimin dhe zbatimin e ligjeve, akteve nënligjore dhe dispozitave të tjera në 
lidhje me kontabilitetin dhe buxhetin; 
• monitorimin e situatës dhe të lëvizjes së fondeve dhe burimeve të fondeve të NP; 
• realizon kontrollin mbi disponueshmërinë e fondeve të planifikuara në buxhet; 
• realizon kontrollin e tërësisë dhe korrektësisë së të gjithë dokumentacionit financiar 
si dhe propozimin e masave për eliminimin e lëshimeve në shpenzimin e fondeve 
buxhetore; 
• realizon monitorimin e gjenerimit të të ardhurave dhe realizimit të shpenzimeve; 
• realizon përpilimet, pranimet, likuidimin dhe kontrollimin e dokumentacionit të 
kontabilitetit, 
• realizon harmonizimin e fondeve dhe burimeve të fondeve në gjendjen e  
kontabilitetit me gjendjen reale, realizon llogaritjen e amortizimit dhe rivlerësimit, 
përgatitjen e llogarisë përfundimtare të NP, 
• realizon kryerjen e punëve lidhur me arkën, 
• realizon pranimin, evidentimin dhe lëshimin e materialit shpenzues dhe drejtimin 
programorë të evidencës (kartelat) për materialet e pranuara dhe për materialet e 
dhëna dhe të shpenzuara, 
• realizon përgatitjen e informacioneve, pasqyrave dhe analizave në fushën e punës 
financiare dhe monitorimin e gjendjes së mjeteve dhe mirëmbajtjen e tyre. 

 
 

6.1. Seksioni për kontabilitet dhe operativë financiare 
 

Seksioni për kontabilitet dhe operativë financiare i kryen këto aktivitete dhe 
detyra të punës: 

 
• aktivitete të rregullta: pranimin, likuidimin, postimin dhe lëshimin e pasqyrave 
dhe bilanceve për gjendjet e përgjithshme gjatë periudhës në rrjedhë; 
• Aktivitete periodike: përpilimi dhe dorëzimi i llogaritjeve tremujore, 
gjashtëmujore dhe nëntëmujore, me ç’rast përpilohet bilanci i gjendjes, bilanci 
i suksesit, bilanci tatimorë si dhe shënimet përcjellëse të raporteve financiare. 
Në suaza të aktiviteteve periodike, vend të rëndësishëm zënë edhe  
harmonizimet mujore të gjendjeve në kontabilitet në segmentin e amvisërive, 
si dhe harmonizimet tjera mujore sipas kontove përkatëse; 
• Përgatitjet për përpilimin e Llogarisë vjetore, që përfshin: regjistrimet e 
mjeteve themelore, pajisjet, objektet ndërtimore, çregjistrimet vjetore (të 
ardhurat / shpenzimet), përcaktimi i mungesave dhe tepricave gjatë 
regjistrimit, si dhe vetë përgatitja e Llogarisë vjetore, ku përskaj bilancit të 
gjendjes, bilancit të suksesit, bilancit tatimorë dhe shënimet përcjellëse të 
raporteve financiare, përgatiten edhe pasqyrat për të dhënat e veçanta, 



struktura e të ardhurave sipas veprimtarisë, raporti për rrjedhat monetare dhe 
raporti për ndryshimet e kapitalit. 
• përgatitjen dhe kompletimin e dokumentacionit të duhur për paditë e 
kompanive të caktuara, bazuar në listën për paditje të personave juridikë. 
• harmonizimi i vazhdueshëm financiar i kërkesave dhe detyrimeve reciproke 
të komitentëve,  në bazë të konfirmimeve të siguruara. 
 
 

6.2.  Seksioni për llogaritjen e pagave 
 
Seksioni për llogaritjen e pagave i kryen këto detyra dhe aktivitete të punës: 
 
• përgatitjen, llogaritjen dhe pagesën e pagave dhe të shtesave të pagave për 
punonjësit 
• llogaritjen e ndalesave të pagave, 
• menaxhimi efektiv, efikas, të rregullt, konfidencial dhe të plotë financiar si 
dhe kryerjen e kontrollit të rregullt dhe të jashtëzakonshëm të punës së 
seksionit. 
 
 

6.3.  Seksioni për planifikime dhe analizë 
 
Seksioni për planifikime dhe analizë i kryen këto detyra dhe aktivitete të 
punës: 
 
• përgatitjen e Planit financiar; 
• përgatitjen e Programit për punën dhe zhvillimin e NP, bazuar në planet dhe 
programet e sektorëve; 
• përgatitjen e Programit për investimi të NP, bazuar në programet e zhvillimit 
të sektorëve 
• përgatitja e raporteve tremujore, gjashtëmujore dhe nëntëmujore për 
funksionimin e ndërmarrjes; 
• përgatitja e Raportit Vjetor mbi funksionimin e ndërmarrjes; 
• Përgatitja e çmimeve për kryerjen e shërbimeve për palët e treta; 
• Mbajtja e evidencës për vëllimin fizik të punës për shfrytëzuesit nga 
amvisëritë dhe ekonomia; 
• Raporte statistikore mujore (të brendshme) për dinamikën e punonjësve, 
shfrytëzimin e orëve të punës, punës jashtë orarit sipas llojit dhe sektorëve në 
nivelin e NP, mungesat sipas llojeve, pasqyrat mujore të pagës neto dhe të 
pagës mesatare sipas kualifikimeve, sipas sektorëve dhe në nivelin e NP . 
 
 

7. SEKTORI PËR  MBROJTJE DHE KONTROLLIM 
 
Sektori për mbrojtje dhe kontrollim i kryen këto detyra dhe aktivitete të punës: 
 
• mbrojtja dhe shpëtimi, parandalimi dhe ballafaqimi me krizat; 
• sigurimi i pronës dhe i personave, mbrojtja gjatë punës, sigurimi i pronës 
dhe i punonjësve; 



• mbajtja dhe sigurimi i rendit në sipërfaqet e gjelbërimit publik, si dhe punët 
nga fusha e kontrollit të brendshëm; 
• menaxhimi dhe funksionimi në drejtim të zbatimit të planeve dhe 
programeve për mbrojtje dhe shpëtim; 
• menaxhimi me kriza dhe siguria dhe shëndeti gjatë punës, 
• organizimi dhe zbatimi i kontrollit të vazhdueshëm të punës dhe sigurimi i 
objekteve dhe gjelbërimit të ndërmarrjes. 
 

7.1.  Seksioni për mbrojtje, siguri dhe sigurime 
 
Seksioni për mbrojtje, siguri dhe sigurime i kryen këto detyra dhe aktivitete të 
punës: 
 
• mbrojtja e pronës së NP; 
• mbrojtja e punonjësve gjatë punës; 
• menaxhimi dhe ballafaqimi me kriza në lidhje me pronën e NP; 
• siguria dhe shëndeti i punonjësve gjatë punës; 
• sigurimi i pronës së NP, dhe 
• sigurimi i të punësuarve gjatë punës. 
 

7.2.  Seksioni për kontroll të brendshëm 
 
Seksioni për kontroll të brendshëm i kryen këto detyra dhe aktivitete të punës: 
 
• kryen kontrollin e menaxhimit dhe ballafaqimit me kriza në lidhje me pronën 
e NP 
• kryen kontrollin e ballafaqimit me sigurinë dhe shëndetin e punonjësve gjatë 
punës 
• kryen kontrollin e procedurave për sigurimin e pronës së NP-së 
• kryen kontrollin e procedurave të sigurimit të punonjësve gjatë punës 
 
 
7.3.  Seksioni për sigurimin e objekteve dhe gjelbërimit 
 
Seksioni për sigurimin e objekteve dhe gjelbërimit i kryen punët dhe detyrat 
vijuese: 
 
• kryen sigurimin e objekteve dhe të gjelbërimit 
• kryen menaxhimin dhe ballafaqimin me krizat në lidhje me objektet dhe 
gjelbërimin 
• realizon sigurimin e objekteve dhe gjelbërimit 
• realizon sigurimin e veglave, makinave dhe pajisjeve të objekteve dhe 
gjelbërimit. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. SEKTORI GJELBËRIMI URBAN 
 
Sektori – Gjelbërimi urban i kryen këto detyra dhe aktivitete të punës: 
 
• i mirëmban sipërfaqet e gjelbërimit publik dhe sipërfaqet tjera të gjelbërimit, 
• kryen shërbime në lidhje me mirëmbajtjen e parqeve dhe e mirëmban 
inventarin e parkut dhe pajisjet e parkut. 
• i mirëmban sipërfaqet e gjelbërimit publik, parqet, kejin e lumit Vardar dhe 
një pjesë të gjelbërimit urban. 
• i mirëmban sipërfaqet e gjelbërimit publik, në përputhje me Programin të cilin 
për çdo vit e miraton Qyteti i Shkupit. Në sipërfaqet e gjelbërimit që i 
mirëmban ky sektor bëjnë pjesë: parqet, bulevardet, zhardineria e m mesme, 
keji i lumit Vardar dhe një pjesë e gjelbërimit të blloqeve. 
• i mirëmban parqet, mirëmban inventarin e parqeve, pajisjet e parqeve, 
gjelbërimin e bulevardeve, gjelbërimin e Qytetit dhe zhardineritë e mesme. 
 
8.1. Seksionet – Rajonet në territorin e Qytetit të Shkupit 

 
Në suaza të këtyre Seksioneve – Rajoneve të formuara në territorin e Qytetit 

të Shkupit, kryhen aktivitete të punës profesionale-operative në drejtim të rregullimit 
dhe mirëmbajtjes së sipërfaqeve të  gjelbërimit dhe rregullimit dhe mirëmbajtjes 
hortikulturore të rajonit. 

 
Në suaza të ndërmarrjes, janë të formuara 24 rajone në territorin e Qytetit të 
Shkupit: 
 
• Rajoni - Parku i Qytetit 1 
• Rajoni - Parku i Qytetit 2 
• Rajoni - Qendra; 
• Rajoni - Kapishtec; 
• Rajoni - Karposh 1 dhe 2; 
• Rajoni - Karposh 3; 
• Rajoni - Karposh 4; 
• Rajoni - Gjorçe Petrov; 
• Rajoni - Aerodrom; 
• Rajoni - Jane Sandanski; 
• Rajoni - Novo Lisiçe; 
• Rajoni - Qendra Rajonale; 
• Rajoni - 11 Tetori; 
• Rajoni - Kalaja; 
• Rajoni - Rektorati; 
• Rajoni - Çairi; 
• Rajoni – Fusha e Topanës; 
• Rajoni - Autokomanda 
• Rajoni - Parku i Parajsës; 
• Rajoni - Maxhari; 
• Rajoni - Butel; 
• Rajoni - Bit Pazar; 



• Rajoni - Draçevë; 
• Rajoni – Çento. 
 
 
8.2. Seksioni për hortikulturë 
 
Në Seksionin për hortikulturë realizohen punët profesionale-operative në 

drejtim të rregullimit dhe mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërimit dhe rregullimit 
hortikulturorë dhe mirëmbajtjes së të gjitha sipërfaqeve. 

 
 
8.3. Seksioni për mirëmbajtjen e rrjetit të hidrantëve të parqeve 

 
Në Seksionin për mirëmbajtjen e rrjetit të hidrantëve të parqeve, kryhen punët 

profesionale-operative në drejtim të rregullimit dhe mirëmbajtjes së rrjetit të 
hidrantëve nëpër parqe.  

 
 
 

9. SEKTORI – GJELBËRIMI JASHTË URBAN 
 
Sektori – gjelbërimi jashtë urban i kryen këto aktivitete vijuese të punës: 
 
• i mirëmban sipërfaqet e gjelbërimit publik dhe zona të tjera të gjelbërimit në park-
pyllin Vodno dhe në park-pyllin e Gazi Babës, 
• i mirëmban sipërfaqet e gjelbërimit publik dhe sipërfaqet tjera të gjelbërimit në 
objektin Matka 
• i mirëmban sipërfaqet e gjelbërimit publik dhe sipërfaqe të tjera të gjelbërimit në 
QRS Saraj, dhe 
• kryen shërbime servisuese në lidhje me mirëmbajtjen e parqeve dhe mirëmban 
inventarin dhe pajisjet e parqeve. 
 
 
9.1.  Seksioni - Objekti park pylli Vodno dhe Gazi Baba 
 
Seksioni - Objekti pylli i Vodnos dhe Gazi Baba i kryen këto aktivitete të mëposhtme 
të punëve: 
• i mirëmban sipërfaqet e gjelbërimit publik dhe sipërfaqet tjera të gjelbërimit në 
suaza të park-pyllit Vodno dhe të park-pyllit të Gazi Babës dhe 
• kryen shërbime servisuese në lidhje me mirëmbajtjen e parqeve dhe e mirëmban 
inventarin dhe pajisjet e parqeve. 
 
 
9.2.  Seksioni - Objekti Matka 
 
Seksioni - Objekti Matka i kryen këto aktivitete të mëposhtme: 
• i mirëmban sipërfaqet e gjelbërimit publik dhe sipërfaqet tjera të gjelbërimit në 
Objektin Matka dhe 
• kryen shërbime servisuese në lidhje me mirëmbajtjen e parqeve dhe e mirëmban 
inventarin dhe pajisjet e parkut. 



 
 
9.3. Seksioni QRS Saraj 
 
Seksioni QRS Saraj i kryen aktivitetet e mëposhtme të punës: 
 
• i mirëmban sipërfaqet e gjelbërimit publik dhe sipërfaqet tjera të gjelbërimit në QRS 
Saraj, 
• kryen shërbime servisuese në lidhje me mirëmbajtjen e parqeve dhe e mirëmban 
inventarin dhe pajisjet e parkut. 
 
 
 
10. SEKTORI -  NGRITJA E GJELBËRIMIT  

 
Sektori – Ngritja e gjelbërimit i kryen këto aktivitete vijuese të punës: 

 
• realizon ngritjen e sipërfaqeve të reja hortikulturore; 
• kryen kontrollin, rehabilitimin dhe rikonstruksionin e gjelbërimit dhe 
• rregullon dhe ndërton korsi në sipërfaqet e gjelbërimit, me pajisje të 
kompletuara urbane, elemente të parqeve dhe me rrjete të hidrantit.  
 
 

10.1. Seksioni për ngritjen e gjelbërimit 
 
Seksioni për ngritjen e gjelbërimit i kryen këto aktivitete vijuese: 
• realizon ngritjen e objekteve dhe 
• realizon ngritjen e gjelbërimit. 
 
 

10.2.  Seksioni për rikonstruksionin e gjelbërimit 
Seksioni për rikonstruksionin e gjelbërimit i kryen këto aktivitete të punës: 
 
• realizon mirëmbajtjen dhe rikonstruksionin e objekteve; 
• realizon mirëmbajtjen dhe rikonstruksionin e gjelbërimit. 
 
 

10.3.  Seksioni për instalimin e rrjetit të hidrantëve në parqe 
 
Seksioni për instalimin e rrjetit të hidrantëve në parqe i kryen këto aktivitete të 
punës: 
 
• realizon instalimin dhe rikonstruksionin e rrjetit të hidrantëve në parqe dhe 

• Realizon instalimin dhe rikonstruksionin e instalimeve të ujësjellësit në 
objekte. 

 
 
 
 
 



 
 
 

11. SEKTORI – ALETË E DRUNJVE  
 
Sektori – aletë e drunjve i kryen këto aktivitete të punës: 
 
• mirëmbajtjen e aleve të drunjve, kryerjen e shërbimeve servisuese në lidhje 
me mirëmbajtjen e tyre në përputhje me Programin e themeluesit; 
• vepron sipas aktvendimeve për intervenime të lëshuara nga Qyteti i Shkupit 
dhe 
• realizon prerjen e drunjve dhe të degëve. 
 
 

11.1.  Seksioni për mirëmbajtje rrjedhëse të aleve të drunjve 
 

Seksioni për mirëmbajtje rrjedhëse të aleve të drunjve i kryem këto aktivitete 
të punës: 

  
• drejton kadastrën e aleve të drunjve; 
• kujdeset për mbrojtjen fito dhe ento për problemet e shfaqura; 
• realizon mbjelljen e aleve të drunjve dhe 
• realizon mirëmbajtjen e aleve të drunjve. 
 

11.2.  Seksioni për intervenime në aletë e drunjve 
 
Seksioni për intervenime në aletë e drunjve i kryen këto aktivitete vijuese të 

punës: 

• Drejton kadastrën e aleve të drunjve 

• Realizon krasitjen e aleve të drunjve dhe 

• Realizon prerjen e aleve të drunjve. 
 

 
12.  SEKTORI – MEKANIZIMI 

 
Sektori - Mekanizimi i kryen aktivitetet e mëposhtme të punës: 
 
• kryen eksploatimin dhe servisimin e automjeteve dhe të kositëseve të barit; 
• kryen punët lidhur me brava ndreqjen, zdrukthëtarinë, punët lidhur me auto 
mekanikën si dhe punët tjera shërbyese për nevojat e NP; 
• realizon eksploatimin dhe servisimin e automjeteve dhe kositëseve të barit, 
• kryen punët lidhur me brava ndreqjen, zdrukthëtarinë, punët lidhur me auto 
mekanikën si dhe punët tjera shërbyese për nevojat e NP; 
• realizon riparimet dhe mirëmbajtjen e makinave të lehta, ngarkuese dhe të 
makinave ndërtimore të gjithë ndërmarrjes, si dhe eksploatimin e mekanizimit të 
lehtë, trimerëve, kositëseve të barit, kositëseve traktorike dhe mirëmbajtja e tyre. 
 

 
 
 



 
 
 

12.1.  Seksioni për eksploatim, servisim dhe mirëmbajtje rrjedhëse dhe 
regjistrim të automjeteve 
 

Seksioni për eksploatim, mirëmbajtje servisuese dhe rrjedhëse dhe regjistrim 
të automjeteve i kryen aktivitetet e mëposhtme të punës: 
 
• eksploatimin dhe regjistrimin e automjeteve, 
• servisimin dhe mirëmbajtjen rrjedhëse të automjeteve, 
• punët administrative dhe teknike në lidhje me auto parkun në ndërmarrje dhe 
• menaxhimin me automjetet nga auto parku i ndërmarrjes (automjete të rënda dhe 
automjete të specializuara për ngarkim, traktorë dhe makina ndërtimore). 

 
 

12.2.  Seksioni për mekanizimin e kositëseve të barit dhe për mekanizimin 
ndihmës 

 
Seksioni për mekanizimin e kositëseve të barit dhe për mekanizimin ndihmësi  

kryen aktivitetet e mëposhtme të punës: 
 
• mirëmbajtjen dhe riparimin e kositësve të barit dhe të makinerive të tjera ndihmëse 
dhe 
• punët administrative dhe teknike në lidhje me kositëset e barit dhe me makineri të 
tjera ndihmëse të ndërmarrjes. 
 

 
12.3.  Seksioni për punët zejtare 
 
 Seksioni për punët zejtare i kryen punët shërbyese lidhur me bravarinë, 
zdrukthëtarinë dhe punët tjera shërbyese për nevojat e NP. 

 
 

13. SEKTORI – ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM 

Sektori - Zhvillimi i Qëndrueshëm kryen aktivitetet e mëposhtme të punës: 
 
• punon në fushën e zhvillimit, matjes, projektimit, planifikimit, kadastrës dhe 
dokumentacionit teknik, bashkëpunimit ndërkombëtar me organizata joqeveritare, 
marketingut, si dhe mirëmbajtjes dhe administrimit informatik; 
• punon në planet vjetore, programet dhe programet operative, raportet e punës, 
projekt propozimet në lidhje me donacionet dhe fondet ndërkombëtare; 
• realizon skicat dhe projektet lidhur me rregullimin hortikulturorë; 
• realizon para matjet – llogaritjet, ofertat, kalkulimet; 
• punon në projekte për rrjetin e hidrantëve, përgatit kadastrën dhe azhurnon 
kadastrën e rrjetit të hidrantëve; 
• punon në propozimet e projekteve në lidhje me donacionet dhe fondet 
ndërkombëtare; 
• punon në lidhje me pranimin e objekteve të ngritura; 



• punon në strategjitë zhvillimore për të përmirësuar punën dhe efikasitetin e 
ndërmarrjes; 
• përgatit propozime për fushata. 
 
 
13.1. Seksioni për projektim, planifikim dhe zhvillim 

 
Seksioni për projektim, planifikim dhe zhvillim i kryen aktivitetet e mëposhtme 

të punës: 
 
• punët dhe detyrat nga fusha e projektimit, planifikimit dhe zhvillimit të rregullimit 
hortikulturor, 
• përgatitjen e projekt propozimeve në lidhje me donacionet dhe fondet 
ndërkombëtare, 
• monitorimin e realizimit të projekteve dhe realizimin e punëve profesionale-
operative në lidhje me përgatitjen teknike të detyrave dhe punëve në seksion 
• funksionimin e sistemit informatik dhe të bazës së të dhënave. 

 
 

13.2. Seksioni për SIGJ, hartografi dhe kadastër 

Seksioni për SIGJ, hartografi dhe kadastër i kryen këto aktivitete të punës: 

• punët dhe detyrat nga fusha e kadastrës, dokumentacionit teknik dhe SIGJ, 

• monitorimin e planeve urbanistike të Qytetit dhe ndryshimet e tyre në fushën 
e gjelbërimit urban dhe gjelbërimit jashtë urban, 

• përgatitjen e grafikëve dhe situatave të gjelbërimit 

• e kryen regjistrimin e të gjitha ndryshimeve dhe tubimin e të dhënave të 
nevojshme: incizimet satelitore, incizimet ajrore, shtresat e SIGJ dhe drejton 
dokumentacionin e tërësishëm për sipërfaqet e gjelbërimit në Qytet, 

• realizon punët në terren në lidhje me përgatitjen dhe monitorimin e 
kadastrës, si dhe përgatitjen e projekteve për rrjetin e hidrantëve, përgatitjen e 
kadastrës dhe azhurnimin e kadastrës së rrjetit e hidrantëve. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. UDHËHEQJA  

Neni 8 
  

Me funksionimin e ndërmarrjes udhëheq Drejtori. 
  
 Me Sektorët udhëheqin Drejtuesit e Sektorëve. 

Në raste të mungesës ose në raste të pengimit të drejtuesit të sektorit, me 

sektorin udhëheq ndihmës drejtuesi i sektorit ose ndonjë i punësuar tjetër të cilin e 

përcakton Drejtori. 

 Me seksionet udhëheqin Drejtuesi i seksioneve. 

 Në raste të mungesës ose të pengesës së drejtuesit të seksionit, atë e 

zëvendëson ndonjë i punësuar tjetër, të cilin e përcakton drejtuesi i sektorit. 

 Me Seksionet – Rajonet dhe Objektet, udhëheqin Drejtuesit e Rajoneve / 

Objekteve. 

 Në raste të mungesës ose të pengesës së drejtuesve ose të koordinatorëve, 

të njëjtit i zëvendëson ndonjë i punësuar tjetër, të cilin e përcakton drejtuesi i sektorit.

   

Neni 9 

Ndihmësi i Drejtorit dhe Këshilltarët e Drejtorit, janë të pavarur gjatë punës së tyre 

dhe për punën e tyre përgjigjen para Drejtorit të ndërmarrjes. 

 
Neni 10 

 Numrin e përgjithshëm të vendeve të punës, e përcakton Drejtori i 

ndërmarrjes përmes Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës të 

ndërmarrjes. 

Neni 11 
Pjesë përbërëse e kësaj Rregullore është edhe prezantimi grafik i organizimit 

të brendshëm të NP “Parqe dhe gjelbërime” (organogrami). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 12 

Kjo Rregullore mund të ndryshohet dhe plotësohet më mënyrë dhe në 

procedurë të njëjtë sikur edhe gjatë miratimit të saj.  

 
Neni 13 

 Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregullore, shfuqizohet Rregullorja për organizim të 

fushëveprimit dhe mënyrës së realizimit të detyrave të punës në Ndërmarrjen publike 

“Parqe dhe gjelbërime” – Shkup me nr. 02-207/6 të datës 08.02.2016, Rregullorja 

për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për organizim të brendshëm, 

fushëveprimin dhe mënyrën e realizimit të detyrave të punës në Ndërmarrjen publike 

“Parqe dhe gjelbërime” – Shkup me nr. 02-1055/8 të datës 29.03.2018 dhe 

Rregullorja për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për organizim të brendshëm, 

fushëveprimin dhe mënyrën e realizimit të detyrave të punës në Ndërmarrjen publike 

“Parqe dhe gjelbërime” – Shkup me nr. 02-1733/7 të datës 18.06.2018. 

 
Neni 14 

 Kjo Rregullore hyn në fuqi pas miratimit, në bazë të pëlqimit të marrë 

paraprakisht nga Ministria për shoqëri informatike dhe administratë, kurse do të 

zbatohet ditën e tetë nga dita e shpalljes në tabelat informuese të NP “Parqe dhe 

gjelbërime” – Shkup. 

 

Nr. ______/_________      

Viti _______________ 

 

 

      

  

     

ЈП Паркови и зеленило | NP Parqe dhe gjelbërime 

Директор | Drejtori 

 

_______________________                                                                                          

d-r Ardijan Muça 

 


