
Kryetari i Komunës

Nënkryetari i 
Komunës 

Nënkryetari për 
komunitete 

Njësia e 
Personelit 

Udhëheësi i 
Personelit 

Zyrtari i 
Personelit 

Nëpunësi i 
Personelit 

Zyrtari Ligjor 
Zyrtari për 

Informim dhe 
MP

Drejtoria për 
Administaratë të 

Përgjithshme 

Sektori për 
Administratë 

dhe SHQ

Shefi i sektorit 
për APSHQ

Bashkëpunëtori
për Kuvend 

Administratori 
për TI

Përkthyes 
shqip - serbisht 

Nëpunësadmini
strativ i QSHQ

Zyrtar për 
Arhivë 

Nëpunës për 
vërtetimin 

përshkrimin 
dhe  saktësimin 

e dokumen.

Nëpunës për 
pranimin e 

mallit 

Sektori i 
gjendjes civile

Shefi i sektorit 
të Gj C

Bashkëpunëtor 
për GJC

Ofiqarë 

Njësiti DNJ

Kordinatori për 
DNJ

Zyrtari për 
Komunitete 

Zyrtari për 
Barazi gjinore 

Zyrtar për 
mundësi të 
barabarta   

Zyra e 
Prokurimit 

Menaxher 
Prokurimit 

Zyrtar i 
prokurimit 

Drejtoria për Ekonomi, 
Financa dhe Zhvillim

Sektori për 
Financa 

Shef i sektorit 
për financa 

Zyrtar zotues 

Zyrtar për të 
hyra komunale 

Zyrtar i 
pasurisë

Arkatar 

Sektori për 
ekonomi 

Shefi i sektorit 
për ekomomi 

Zyrtari për 
biznese 

Zyrtari për tarifa 
dhe ngarkesa 

Sektori i tatimit 
në pronë 

Menaxher i 
tatimit në pronë 

Nëpunës për 
inkasimin e 

tatimit në pronë

Nëpinës -
anketues 

Nëpunës -
Operator i të 

dhënave 

Sektori për 
bujqësi 

Shef i sektorit 
për bujqësi 

Nëpunës  për 
Zhvillim rural 

Nëpunës për 
bujqësi 

Zyrtar per 
blegtori

Nëpunës për 
pyje 

Drejtoria për Planifikim 
Urban Kadastër dhe 

Pronë 

Sektori për 
planifikim 
urban dhe 
ndërtim 

Shef i sektorit 
për Planifikim  

urban

Shef për 
ndërtim 

Nëpunës  i 
ndërtimit 

sektori për 
gjeodezi dhe 

kadastër 

Shef i sektorit 
për gjeodezi

Shef për 
kadastër 

Nëpunës për  
kadastër 

Nëpunës për 
gjeodezi 

Sektori për 
çështje 

pronësore 

Shef i sektoriti 
për çështje 
pronësore 

Nëpunës për 
çështje 

pronësore 

Drejtoria për arsim 

Sektorit për 
arsim 

Shef i sektorit 
për arsim 

Drejtorët e 
shkollave 

shef per arsim 

Zyrtar zotues 

Nëpunës 
administrativ 

Drejtoria Shendetësi 
dhe Mirëqenije sociale 

Sektori për 
mirëqenije 

sociale 

Shefi i sektorit 
për mirëqenije 

sociale 

Zyrtar për 
shendetësi

Inspektor 
sanitar 

Zyrtari zotues 

Qendra për 
punë sociale 

Drejtor i QPS

Shef i ekipit të 
skemës sociale 

Zyrtar financiar 

Zyrtar për 
shërbime 
sociale 

Nëpunës të 
asistencës 

sociale 

Qendra 
Kryesore e MF

Drejtor i QKMF

Drejtoria për Kulturë 
rini dhe sport  

sektori për 
kulturë rini dhe 

sport 

Shef i sektorit 
për  kulturë rini 

dhe sport 

Zyrtari për rini 
dhe të drejtat e 

fëmijëve 

Zyrtari për sport 

Zyrtari për 
kulturë

Bibliotekistë

Drjtoria për Mbrojtje 
të Mjedisit 

Bashkëpunëtori 
për MM

Zyrtari për MM

Nëpunësi për 
MM

Drejtoria për Sherbime Publike 
dhe emërgjencë 

Sektori për 
shërbime 

publike dhe 
emërgjencë 

Shefi i sektorit 
për SHPE

Nëpunësi për 
automjet 

Nëpunësi për 
perventivë 

kundër zjarrit 

Nëpunësi për 
emërgjencë 

Nëpunës për 
shërbime 
publike 

Vozitës i 
automjetit 

Informator 

Drejtoria e Inspekcionit 

sektori i 
inspekcionit

Kryeinspektori

Inspektori i 
ndërtimit

Inspektori i 
komunikacionit 

Inspektor i 
tregut  

Zyrtari për IE
Auditori i 

Brendëshëm 
Zyra LKK

Shefi i ZLKK

Kordinatori 
drejrat e 

komuniteteve 
dhe integrim 

Nëpunës për të 
drejrat e 

komuniteteve 
dhe integrim 

Kordinatori per 
kthim  të 

qëndryeshëm 

Nëpunës për 
kthim të 

qënderueshëm 


