TABELA E DREJTORIVE
Nr

1

2

Drejtoria/Struktura

Drejtoria e Burimeve
Njerëzore

Drejtoria e Financës dhe
Buxhetit

3
Drejtoria e Planifikimit
dhe Zhvillimit te Territorit

Drejtoria e Koordinimit
dhe Zhvillimit Strategjik
4

Detyrat Funksionale

Arsimi dhe Kualifikimi i Drejtoreve

Miradministrimin e burimeve njerëzore, dokumentimin
e performancës dhe vlerësimit të punës së çdo
punëmarrësi. Organizon procesin dhe ndjek procedurat
e rekrutimit të burimeve njerëzore, lëvizjes paralele dhe
ngritjes në detyrë. Drejton dhe monitoron procesin e
konfirmimit të statusit për nëpunësit civilë. Kujdeset për
monitorimin e zbatimit të rregullave të brendshme të
Bashkisë dhe merr masa disiplinore sipas kontratës së
punës kur verifikohet mungesë performance (rezultatesh
në punë) apo shkelje disiplinore të natyrave të
ndryshme. Organizon punën dhe merr masa konkrete
për miradministrimin e vlerave materiale dhe për
ruajtjen e objekteve të punës, ruajtjen fizike të
ambienteve, shfrytëzimin optimal të njësive teknike.

Klajdo Hysenaj
Mban pozicionin si Drejtor i Burimeve
Njerëzore që nga viti 2018. Më parë ka punuar
si shef qendre tek Kujdesi ndaj Klientit
OSHEE
Ka përfunduar studimet ne Fakultetin e
Ekonomisë, dega Financë-Bankë pranë
Albanian University (UFO).

Kujdeset dhe përpilon dokumentacionin e nevojshëm
për hartimin e projekt-buxhetit si dhe organizon,
mbikëqyrë dhe kontrollon zbatimin e buxhetit.
Regjistron të gjitha të drejtat dhe detyrimet e
institucionit dhe të institucioneve të varësisë, në
përputhje me udhëzimet e nxjerra nga Ministria e
Financës.
Ndjek problemet e buxhetit duke u bazuar në ligjin për
buxhetin e shtetit, ligjin për buxhetin vendor si dhe
udhëzimin e Ministrisë së Financave të hartuar për këtë
qëllim. Gjatë ushtrimit të kompetencave të tyre,
drejtuesit dhe specialistët e kësaj drejtorie janë të
detyruar të zbatojnë dhe mbikëqyrin zbatimin e
parimeve të efektivitetit ekonomik dhe ato të drejtimit
financiar, duke u kujdesur që fondet e miratuara të
shpenzohen në kohën e duhur dhe vetëm me qëllimin e
një administrimi ekonomik sa më efektiv.

Heroina Shkëmbi
Mban pozicionin e Drejtoreshës së Drejtorisë
së Financës dhe Buxhetit që nga viti 2012. Më
parë ka punuar si shefe finance te Qendra
Kulturore Kuçovë, si punonjëse e Gjendjes
Civile pranë Prefekturës Berat, Prefekturës së
Qarkut, Rrethi Kuçovë dhe Këshillit të
Rrethit.
Ka mbaruar Universitetin Bujqësor të Tiranës,
dega Ekonomi Agrare.

Në përmbushjen e detyrimeve ligjore dhe Kushtetuese
Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit ka
në kompetencë orientimin, zhvillimin dhe mbrojtjen e
territorit, nëpërmjet hartimit e miratimit te
instrumenteve vendore te planifikimit dhe
përputhshmërisë se tyre me instrumentet kombëtar te
planifikimit.

Ferdinand Putro
Mban pozicionin e Drejtorit të Planifikimit
dhe Zhvillimit të Territorit që nga viti 2015.
Më parë ka punuar në firma të ndryshme
private si inxhinier, përgjegjës teknik dhe
inxhinier zbatimi, si edhe pranë Bashkisë UraVajgurore si Krye Inspektor.
Ka mbaruar studimet në Universitetin
Politeknik të Tiranës, dega Inxhinieri
Mekanike.
Kristina Zoga
Mban pozicionin e Drejtoreshës së
Koordinimit dhe Zhvillimit Strategjik që nga
vitit 2018. Më parë ka punuar si përgjegjëse
dhe specialiste e Sektorit të Zhvillimit
Strategjik dhe Aplikimit te Projekteve pranë
Bashkisë Kuçovë, si koordinatore dhe
menaxhere projektesh pranë OJF-ve lokale, të

Drejtoria e Koordinimit dhe Zhvillimit Strategjik
siguron promovimin e vlerave të territorit me qëllim
nxitjen e investitorëve, vendas apo të huaj, të marrin në
konsideratë zhvillimin e bizneseve në territorin e
bashkisë. Mundëson krijimin dhe promovimin e
mundësive për tërheqjen e investimeve të huaja apo
vendase me qëllim zhvillimin e territorit të bashkisë.
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Drejtoria e Zhvillimit
Rural

Drejtoria e Shërbimeve
dhe Transportit

Drejtoria e Mjedisit,
Kontrollit Ushqimor dhe
Veterinarisë

Gjithashtu, Drejtoria e Koordinimit dhe Zhvillimit
Strategjik lejon zhvillimin dhe forcimin e
bashkëpunimit me partnerë të huaj dhe vendas me
qëllim implementimin e projekteve me rëndësi
strategjike për territorin e bashkisë. Hartimi,
implementimi, menaxhimi, mbikëqyrja dhe koordinimi i
projekteve të ndërmarra me qëllim përmbushjen e
interesave ekonomikë, socialë, kulturorë apo sportivë të
njësisë së qeverisjes vendore, si dhe ofron shërbime dhe
lehtëson procedurat për të gjithë donatorët apo
investitorët të huaj apo vendas, që ndërmarrin iniciativa
në territorin e bashkisë.

financuara nga donatorë të huaj.
Ka kryer studimet në Akademinë e Studimeve
Ekonomike Bukuresht, Rumani në
Marrëdhënie Ekonomike Ndërkombëtare

Drejtoria e Zhvillimit Rural Pyjeve dhe Kullotave
Publike, Natyrës dhe Biodiversitetit ka si qëllim
menaxhimin tokave bujqësore ujitjen e tokave vaditjen
dhe kullimin e tyre duke mbështetur zhvillimin e
qëndrueshëm rural ne Bankine Kuçove. Si edhe
mbrojtjen dhe administrimin e pyjeve kullotave nga
shkaqet natyrore dhe te drejtat e qytetarit.

Ylli Zhuri
Mban pozicionin e Drejtorit të Zhvillimit
Rural. Më parë ka punuar si Drejtor i Ndihmës
Ekonomike pranë Bashkisë Kuçovë, ka
punuar pranë Zyrës së Kadastrës Kuçovë dhe
ka një eksperiencë të gjatë në fushën e
bujqësisë.
Ka përfunduar studimet e larta në
Universitetin Bujqësor të Tiranës, dega
Zooteknik.
Petrit Shyti
Mban pozicionin e Drejtorit të Shërbimeve
dhe Transportit që nga viti 2015. Më parë ka
punuar si inxhinier mekanik te Uzina
Mekanike e Naftës. Ka punuar te Zyra e Punës
Kuçovë dhe Uzina e Përpunimit të Naftës.
Ka kryer studimet në Universitetin e Tiranës
për Inxhinieri Mekanike. Gjatë karrierës së tij
ka kryer disa kualifikime nga USAID dhe
Parntenrs Albania në fushën antikorrupsion
dhe të shërbimeve publike.

Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Transportit është
përgjegjëse për miradministrimin e çdo çështje që lidhet
me shërbimet publike ndaj qytetareve, me qëllim
arritjen e objektivave dhe përmbushjen e rezultateve të
kërkuara nga kjo njësi organizative nëpërmjet
përdorimit efiçent dhe efikas të burimeve financiare dhe
njerëzore në dispozicion të saj.
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Transportit është
përgjegjëse për zbatimin e strategjive, politikave dhe
planeve të fushës përkatëse në të gjithë territorin e
Bashkisë, si dhe për sektorët në varësi, programet,
veprimtaritë dhe proceset që menaxhohen prej saj, në
përputhje me parimet e ligjshmërisë dhe të
transparencës.
Drejtoria e Mjedisit ,Mbrojtjes se Konsumatorit dhe
Veterinar ka si qellim ruajtjen, mbrojtjen dhe
përmirësimin mjedisin. Rritjen e kapaciteteve
institucionale për trajtimin e çështjeve mjedisore ne
nivel vendor ne kuadër te zbatimit te strategjisë
kombëtare te mjedisit hartuar nga Ministria e Mjedisit.
Trajtimin në mënyrë integrale dhe të njehsuar të
problematikave të mbrojtjes së konsumatorit.
Komunikimin e përhershëm me konsumatorin e qytetit.
Mbrojtjen e shëndetit publik nga sëmundjet zoonotike të
transmetueshme nga kafshët dhe prodhimet e tyre, duke
kryer shërbimin veterinar në mjediset e thertores dhe
njësive të therjes për kontrollin shëndetësor të kafshëve
para dhe pas therjes. Vulosjen e karkasave të mishit dhe
lëshimin e certifikatës veterinare që shoqëron mishin
dhe nënproduktet e tij, në përputhje me kërkesat e
akteve ligjore e nënligjore në fuqi.

Bardhyl Sula
Mban pozicionin e Drejtorit të Mjedisit,
Kontrollit Ushqimor dhe Veterinarisë. Më
parë ka punuar si veteriner pranë Drejtorisë së
Bujqësisë dhe Ushqimit Kuçovë dhe Drejtoria
e Shërbimit të Pyjeve.
Ka kryer studimet në Institutin e Lartë
Bujqësor, dega Mjekësi Veterinare.
Pjesëmarrës në hartimin e strategjisë
antikorrupsion në Bashkinë Kuçovë.
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Drejtoria e të Ardhurave

Drejtoria Juridike,
Prokurimeve dhe
Marrëdhënieve me
Publikun

Drejtoria e Shërbimit
Social

Drejtoria e të Ardhurave ka në funksion të saj
mbledhjen e taksave. Kontrollon dosjet e tatimpaguesve
për plotësimin e te gjitha te dhënave ne zbatim te ligjit.
Merr pjese në hartimin e Paketës Fiskale për vitin ne
vazhdim. Mban korrespodencën e nevojshme me
tatimpaguesit dhe koordinon zgjidhjen e problemeve te
tyre me Drejtoritë e tjera dhe me Njësite
Administrative.
Kryen dhe kontrollon vlerësimin e detyrimit tatimor te
tatimpaguesve ne përputhje me dispozitat e
legjislacionit përkatës, baza e te cilit është ligji “Për
Procedurat Tatimore ne Republikën e Shqipërisë”.

Adriatik Çarka
Mban pozicionin e Drejtorit të të Ardhurave
që nga Korrik 2018. Më parë ka punuar te
Drejtoria e Sherbimeve, specialist transporti,
Bashkia Kuçovë
Ka përfunduar studimet në Fakultetin e
Ekonomisë në Universitetin e Tiranës.

Mbështet dhe siguron asistence juridike mbi çështjet qe
kërkohen për tu trajtuar ne ushtrimin e funksioneve dhe
kryerjen e detyrave te te gjitha strukturave te Bashkisë
Kuçove. Siguron ndihme juridike për te gjitha aktet qe
nxjerr Këshilli i Bashkisë, Kryetari i Bashkisë si dhe
aktet qe hartojnë drejtoritë, sektorët/zyrat. Përfaqëson
institucionin ne çështje gjyqësore, me autorizim
përfaqësimi, nga titullari i institucionit. Zbaton dhe
respekton ligjin ne çdo procedure administrative qe
ndjek institucioni.
Siguron mirëpërdorimin e fondeve publike duke zbatuar
procedurat e prokurimit publik ne përputhje me
legjislacionin ne fuqi. Siguron integritet,besim publik
dhe transparence ne procedurat e prokurimit publik.
Siguron një trajtim te barabarte dhe jo diskriminues për
te gjithë operatoret ekonomik pjesëmarrës ne procedurat
e prokurimit publik.
Misioni themelor i Zyrës së Informacionit dhe
Marrëdhënieve me Publikun është të realizojë në kohë
dhe me transparencë informimin e publikut të gjerë mbi
veprimtarinë, aktivitetin e Bashkisë Kuçovë, nëpërmjet
prodhimeve mediatike dhe internetit, në funksion të
përmirësimit të imazhit të Bashkisë Kuçovë si edhe
realizoj një komunikim transparent, të saktë dhe të qartë
me publikun.

Gentjan Qafoku
Mban pozicionin e Drejtorit Juridik që nga viti
2012. Më parë ka punuar si menaxher në
kompani private.
Ka studiuar në Universitetin “Ismail Qemali”,
Vlorë, dega Drejtësi. Gjatë karrierës së tij ka
realizuar disa trajnime në fushën e drejtësisë.
Është duke vazhduar shkollën e avokatisë.

Drejtoria e Shërbimit Social ka si qëllim përgatitjen e
listës emërore të personave/familjeve që përfitojnë
ndihmë ekonomike në përputhje me kriteret e
përcaktuara në ligj.
Identifikon fëmijët ne nevoje te komunitetit, si fëmijët
ne situate rruge, fëmijëve viktima te dhunës fizike e
seksuale, fëmijët qe punojnë, fëmijët viktima te
trafikimit apo te ekspozuar ndaj këtij fenomeni, fëmijët
me një prind, etj. Raporton ne strukturat e ndryshme
lokale publike rastet e dhunës, abuzimit dhe trafikimit te
fëmijëve. Nxit bashkëpunimin me familjet qe kane
probleme me barazinë gjinore për te minimizuar
shkallen e abuzimit.
Koordinon punën e strukturave lokale publike dhe OJFve qe operojnë ne komunitet për te ndihmuar fëmijët
dhe familjet ne nevoje ne mënyre ofrimin e shërbimeve

Kelment Tabaku
Mban pozicionin e Drejtorit të Shërbimit
Social qe nga mars 2016. Më parë ka punuar
si mësues në shkollën private “Reiola”
Kuçovë, specialist për çështjet e arsimit në
Njësinë Administrative Perondi
Ka studiuar në Universitetin “Aleksandër
Xhuvani”, dega Histori-Gjeografi.

sociale komunitare.
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Drejtoria e Qendrës
Ekonomike dhe arsimit

Njësia e Auditimit të
Brendshëm

Në përputhje me buxhetin e përvitshëm te miratuar, kjo
drejtori ka për objekt te veprimtarisë se saj :
Menaxhimin e furnizimit me energji elektrike dhe me
ujë te institucioneve te varësisë . Furnizimin e
përditshëm ushqimor te fëmijëve te kopshteve dhe
çerdheve .
Furnizimin me detergjente dhe me baze materiale për
realizimin e kushteve higjieno-sanitare ne institucionet
e varësisë .
Krijimin e kushteve te ngrohjes ne institucioneve te
varësisë. Krijimin e kushteve për transportin dhe
organizimin e mësimdhënies për fëmijët me aftësi te
kufizuara .
Krijimin e kushteve financiare dhe bashkërendim te
punës organizative me drejtuesit e ekipeve te sporteve
ku është i federuar Klubi Shumë sportesh “Naftëtari” .
Auditi i brendshëm duhet të asistojë në të gjitha nivelet
e menaxhimit në kryerjen efektive të përgjegjësive të
tyre me anë të analizave të pavarura, vlerësimeve,
këshillimeve e rekomandimeve lidhur me veprimet e
ekzaminuara. Veprimtaria e Njësisë së Auditimit të
Brendshëm e Institucionit të Bashkise Kuçove, gjate
ushtrimit te veprimtarisë se saj, synon ti japë
menaxhimit të lartë:
Vlerësime të operacioneve e veprimeve. Këshilla të
pavarura dhe konfidenciale për të përmirësuar dobinë
dhe frytshmërinë në përdorimin e burimeve. Raporte
lidhur me veprimet korrigjuese të ndërmarra nga të
gjitha nivelet e menaxhimit. Të ndihmojë subjektet e
sektorit publik për të qenë të përgjegjshëm ndaj
publikut, duke vlerësuar zbatimin e ligjit, rregulloreve
dhe kontrolleve të vendosura, si dhe duke siguruar
dobinë, frytshmërinë dhe kursimin e veprimeve. Auditi

Kozeta Marra
Mban pozicionin e Drejtoreshës së Qendrës
Ekonomike Arsimore që nga qershor 2015.
Më parë ka punuar përgjegjëse finance,
specialiste page, specialiste arke. Ka
përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomik
dega Financë në Universitetin e Tiranës.

Thoma Nano
Mban pozicionin e Përgjegjësit të Auditit të
Brendshëm. Më parë ka punuar në Repartin
Ushtarak si ekonomist, në Degën e Tatim
Taksave Kuçovë dhe Zyra Tatimeve si
ekonomist. Gjithashtu ka punuar në Bashkinë
Kuçovë nga viti 2009 si inspektor dhe më pas
si Drejtor i të Ardhurave.
Ka studiuar në Universitetin e Tiranës, dega
Ekonomi Plani.

i Brendshëm është një funksion i pavarur, i
krijuar brenda strukturës së Bashkisë për te
vlerësuar dhe përcaktuar nëse:
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Policia Bashkiake

Te organizoje dhe realizoje ruajtjen e objekteve dhe
pasurive te Bashkisë dhe atyre qe administrohen prej
saj.
Te siguroje zbatimin efektiv te akteve te Kryetarit te
Bashkisë dhe Këshillit Bashkiak qe kane te bëjnë me
realizimin e punëve dhe shërbimeve publike.
Te siguroje zbatimin e urdhrave te Kryetarit te Bashkisë
qe kane te bëjnë me personat juridike e fizike qe nuk
plotësojnë konform ligjit detyrimet financiare e fiskale
ndaj Bashkise,si dhe cdo detyrim tjetër pasuror ndaj

Bruna Keli
Mban pozicionin e punës si Krye inspektore e
Policisë Bashkiake që nga mars 2014. Më parë
ka punuar në Drejtorinë e Policisë Berat. Ka
përfunduar studimet në Akademinë e Rendit
Publik

tyre.
Te mbikqyre,kontrolloje nese shtetasit ne administrimin
e pasurisë apo ushtrimit te aktivitetit te tyre ,respektojnë
aktet Bashkiake.
Te konstatoje e parandaloje ndotjet e mjedisit ,hedhjen e
mbeturinave te ndryshme jashtë pikave te caktuara si
dhe dëmtimin e sipërfaqeve te gjelberta te qytetit. Te
marre masa për respektimin e akteve te vendosura nga
shërbimi veterinar.
Te kujdeset e te marre masa per respektimin e orarit te
shërbimit te njesive
tregtare,shërbimet,bufeve,restoranteve,lojrave te fatit
etj,si dhe për respektimin nga ana e tyre te urdhrave te
Kryetarit te Bashkisë dhe Këshillit Bashkiak.
Te kujdeset per ruajtjen e afisheve,njoftimeve e
shpalljeve publike,si dhe heqjen e atyre te paligjshme e
te pa autorizuara.
Te kontrolloje marrjen e masave te sigurisë qe
parandalojnë fatkeqësitë dhe te ndihmoje ne
parandalimin e tyre.
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Inspektorati i Mbrojtjes së
Territorit

Qendra Kulturore
“Feniks”

Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit punon ne baze te
ligjit 9780, date 16.07.2007 “Për inspektimin e
ndërtimit”.
Ky ligj ka për qellim sigurimin e normave, standardeve
dhe legjislacionit ne fushën e ndërtimit dhe
Urbanistikes.
Kontrolli i zbatimit te ligjshmërisë kryhet nga IMT
pranë Bashkisë Kuçove qe përbehet nga kryeinspektori
dhe një inspektor. Detyrat e IMT-se janë:
Vendos përmbushjen e detyrimeve ligjore ne fushën e
Urbanistikes. Vendos gjoba ne fushën e ndërtimit dhe
urbanistikes sipas llojit te shkeljeve. Vendos prishjen e
ndërtimit te kundërligjshëm.
Përgatit kallzim penal per vepra penale te konstatuara
gjate ushtrimit te kontrollit dhe e paraqet atë pranë
organeve përgjegjëse.
Qendra Kulturore ka si qellim tu ofroj fëmijëve dhe të
rriturve aktivitete kulturore dhe artistike. Të mbështes
talentet e reja duke i promovuar ata si edhe te aktivizoj
te rinjtë ne aktivitetet te ndryshme kulturore.

Altin Dautaj
Mban pozicionin e punës si Krye inspektor në
Inspektoriatin e Mbrojtjes së Territorit( IMT)
që nga nëntor 2007. Më parë ka punuar në
Policinë e Shtetit. Ka përfunduar studimet në
Fakultetin” Shkencat e Natyres”, Univeriteti i
Tiranës.

Klodiana Misto
Mban pozicionin si drejtoresh e Drejtorisë së
Kulturës dhe Rinisë që prej vitit 2012. Më
parë ka punuar si mësuese, gazetare,
animatore dhe bibliotekare.
Ka përfunduar studimet në Fakultetin
“Histori-Filologji”, dega gjeografi në
Universitetin e Tiranës

