
    Departamenti për 
revizion të brendshëm 

Departamenti për 

udhëheqje  me 

resurset njerëzore 

Departamenti i 

çështjeve 

ligjore dhe 

bashkëpunimit 

ndërkombëtar  

Departamenti 

për marketing 

Departamenti i 

mardhënieve 

me publikun 

Departamenti  për 

koordinim,informim 

dhe komunikim 

Departamenti për 

koordinim të 

buxhetit 

Këshilltar shtetëror për shërbime investitorësh 

dhe mbështetje pas investimeve  për 

investitorët  

(Igor Velevski) 

Këshilltar shtetëror për promovim të eksportit 

dhe bashkpunim  ndërkombëtar  

                     (pozicion i ngrirë) 

Këshiilltar shtetëror për çështje 

juridike dhe të përgjithshme, 

bashkëpunim ndërkombëtar  dhe 

menaxhim të burimeve njerëzore  

Këshilltar shtetëror për marketing dhe  

mardhënie me publikun  

Këshilltar shtetëror për çështje f inanciare 

dhe mbështetje f inanciare për investime 

të huaja dhe vendase 

Departamenti 

për kontroll të 

buxhetit 

Departamenti 

për çështje të 

përgjithshme 

Departamenti i 

kontabilitetit dhe 

pagesave  

Sektori për 

çështje juridike, 

çështje të 

përgjithshme 

dhe furnizime 

publike 

Departamenti për 

furnizime 

publike 

     Drejtori  

Dejan Pavleski 

 Zv. Drejtori 

Sami Rushidi 

Sektori  për 

marketing 

dhe 

mardhënie 

me publikun 

Sektori për 

mbështetje 

dhe zhvillim 

të eksportit 

Sektori i 

shërbimeve për 

investitorët dhe 

mbështetje pas 

investimeve për 

investitorët 

Sektori për mbështetje 

financiare të investimeve 

( ndihma shtetërore) dhe 

kontrolli mbi ekzekutimin 

e kontratave 

Sektori për 

çështje financiare 

Departamenti 
për zhvillim, 
planifikim dhe 

kërkim 

Departamenti 

për shërbim 

ndaj 

investitorëve 

Departamenti për 

zbatimin e procedurës 

për lidhjen e një 

marrëveshje për dhënien 

e mbështetjes financiare 

për investime (ndihma 

shtetërore) Departamenti i 

mbështetjes 

pas investimit 

për 

funksionimin e 

investitorëve 

Departamenti për 

kontrollin e 

ekzekutimit të 

kontratave për dhënie 

të mbështetjes 

financiare të 

investimeve (p.sh. 

ndihma shtetërore). 



Këshilltar për çështje të përgjithshme dhe 

koordinim të procesit të futjes së standardeve 

dhe instrumenteve për menaxhimin e cilësisë 

në agjenci 

Bashkëpuntor për mirëmbajtje të sistemit operativ 

Bashkëpuntor i ri – Punë në zyrë dhe arhiv 

(Negriana Imeri Biitiqi) 

Shef i  departamentit – Çështje juridike dhe 

bashkëpunim ndërkombëtar 

(Тihomir Ignjatovski) 

Këshilltar – Përgaditja e aktit normativo - juridik 

(Daniela Grkova) 

Bashkëpuntor i ri  për mbështetje administrativo – teknike 

me institucione të tjera dhe përkthimin e akteve  

(Pranvera Rashidi) 
Referent i ri  -Punë administrative – teknike, 

korrier dhe automjete 

(Аmir Kurtishi) 

Shef i çështjeve juridike, të përgjithshme dhe furnizime publike 

Ndihmës i shefit për çështje juridike, të përgjithshme dhe furrnizime publike 
(Biljana Vrazhallska  Batiniq) 

Bashkëpuntor i ri - për përgatitjen e materialeve për 

mbledhjet e Bordit të Drejtorëve dhe mbështetjen 

profesionale për  të vepruar në çështje ligjore 

(Јusuf  Lazum) 

Shef i departamentit – Furniizime publike 

(Marijana Pavlovska) 

 

Bashkëpunëtor i Lartë për 

përgatitjen dhe zbatimin e 

kontratave të furnizimeve 

publike 

 

Këshiilltar për pun administrative dhe përkrahje të 

drejtorit dhe zv. drejtorit 

Higjiena 
(Roze Atanasovska,  

Мazes Imeri) 

  

Sektori për çështje juridike,të përgjithshme dhe furnizime publike  

Departamenti për çështje të 

përgjithshme 
Departamenti  për furnizime 

publike 

Departamenti për çështje juridike 

dhe  bashkëpunim ndërkombëtar 

Këshilltar - Përgatitja e 

procedurave të furnizimeve 

publike 

(Natasha Stojanovska) 

Bashkëpuntor i ri – Monitorim 

të procedurave për furnizime 

publike 

  (Abil Sulejmani) 

Këshilltar për përkthimin e akteve 
profesionale dhe juridike nga 
maqedonishtja në shqip dhe anasjelltas 

(Shkenca e gjuhës - Gjuhësia) ose Edukimi 

Shef i departamentit – Çështje të përgjithshme 

                 (Sanja Ignjatovska) 



Shef I departamentit - Mаrketing 

Këshilltar  - Marka dhe krijimi i imazhit 

( Darko Stojevski) 

Bashkëpuntor – Promocion të materialeve 

(Slavica Niqoska Donev) 

Shef i departamentit për mardhënie me publikun  

                        (Маja Mishkovska) 

Këshilltar – Mardhënie me publikun 

Bashkëpuntor - Protokolli 

 

Bashkëpuntor i ri – Mediume sociale        
(Мilena Cvetanovska) 

Shef i sektorit  të marketingut dhe mardhënieve me publikun                                             
(Suzana Vasilevska ) 

Ndihmës shefi i sektorit të marketingut dhe mardhënieve me publikun 
(Emilija Trajkovska) 

Bashkëpuntor i ri  - Dizajn grafik 

Këshilltar për mirëmbajtje të web - faqeve 

Këshilltar për aktivitete promotive 

Departamenti për marketing 
Departamenti mardhënie 

me publikun 

(Ljubica Avramova) 

Sektori i marketingut dhe mardhënieve me publikun 



Shef i departamentit – Planifikim, hulumtim 

dhe zhvillim 

Këshilltar  – kërkim të kapaciteteve të eksportit 

(Dushanka Spasovska) 

Këshilltar – Planifikim dhe zhvillim 

Shef i departamentit - Koordinim,  informim 

dhe коmunikim 

(Маrija Stojanovska) 

Bashkëpunëtori i Lartë - Portali elektronik dhe 

koordinimi i biznesmenëve 

(Naim Etemi) 

Shef i sektorit për mbështetje dhe zhvillim të eksportit 

  (Milica Zhivkovska) 

Ndihmës shef i sektorit për mbështetje dhe zhvillim të eksportit 

(Aleksandra Gjorgjevska) 

Bashkëpuntor –  sektore me përparsi   

(Ulpian Bejta) 

Bashkëpuntor – hulumtim itë tregut  

Bahkëpuntor i ri -  informim dhe komunikim  

(Andriana Angeleska ) 

Sektori për mbështetje dhe zhvillim të eksportit 

Departamenti për koordinim, informim 
dhe komunikim 

Departamenti për 

planifikim, hulumtim, 

dhe zhvillim 

Bashkëpuntor i  ri – mbështetje  logjistike dhe 

përkthim nga maqedonishtja në shqip dhe 

anasjelltas 

Këshilltar për koordinimin e 

aktiviteteve të eksportit në tregjet 

rajonale dhe globale 



Këshilltar - koordinimi i bashkëpunimit 

ndërmjet investitorëve potencialë dhe 

kompanive vendase 

(Мarija Spasovska ) 

Bashkëpunëtor i lartë -  për koordinim me 

institucionet në vend dhe kompani-bashkëpunëtorë 

të mundshëm me investitorët 

(Metodija Dinevski) 

Bashkëpunëtor i ri -  për përcaktimin e 

përfitimeve nga investimet dhe regjistrimin në 

bazat e të dhënave 

(Мetodija Beshirovski) 

Shef i departamentit – shërbime për investitorët  

Bashkëpunëtor i Lartë - organizimi i takimeve të 

punës dhe takimeve të investitorëve 

(Elena Lega) 

Shef i sektorit të shërbimeve të investitorëve dhe mbështetjes pas investimeve 

                             (Nevenska Stamenkovska Stojkovski) 

 

 

Ndihmës shef i sektorit të shërbimeve të investitorëve dhe  mbështetjes 

pas investimeve 

Këshilltar -  për përgatitjen, zbatimin e programit 

të kujdesit për investitorët 

 

Këshilltar  - për analiza dhe analiza  

bashkëpunuese të kushteve pas investimit në 

vend dhe vendeve konkurruese 

(Dino Sterijevski) 

Bahkëpuntor i ri – azhurnim të data 

bazës për investitorët 

  (Viktorija Georgievska) 

Sektori i shërbimeve të investitorëve dhe mbështetjes pas investimeve 

Departamenti i mbështetjes pas 
investimit për funksionimin e 

investitorëve 

Shefi i departamentit për mbështetje 
pas investimeve të operacioneve të 
investitorëve 

 

Daniela Lazoska Milevska 

Departamenti – shërbime për investitorët 

Bashkëpuntor fillestar - kontakt fillestar 

me investitorë të mundshëm dhe analizim 

të raporteve                                             

(Andrijan Boshkovski) 

 



Bashkëpunëtor i Lartë -  për përgatitjen e 

kontratave për mbështetje f inanciare të 

investimeve - ndihma shtetërore 

Bashkëpuntor i ri -  për përgatitjen e raporteve mbi 

ndihmën e dhënë shtetërore dhe mbështetjen 

financiare të investimeve - ndihma shtetërore    

(Diana Efremovska) 

 

Shefi i departamentit për kontrollin e ekzekutimit të 

kontratave për dhënien e mbështetjes financiare për 

investime-ndihmë shtetërore 

(Stefanka Stojanova) 

Këshilltar për kontrollin e kushteve për dhënien e 

mbështetjes financiare për investime - ndihmë 

shtetërore 

  

Këshilltar për përgatitjen e 

marrëveshjeve për mbështetjen 

financiare të investimeve - ndihma 

shtetërore 

Bashkëpunëtor për përgatitjen e dokumenteve 

për pagesën e mbështetjes financiare të 

investimeve - ndihmë shtetërore 

Bashkëpunëtor i lartë - për përgatitjen e dokumenteve për 

pagesën e mbështetjes  financiare për investime - ndihmë 

shtetërore 

(Sasha Ginoski) 

Bashkëpunëtor i ri - për mbështetje administrative dhe 

regjistrim të raporteve të paraqitura 

(Јetmir Memeti) 

Sektori për mbështetjen financiare të investimeve - ndihma 
shtetërore dhe kontrolli i ekzekutimit të kontratave 

Shef i sektorit për mbështetje financiare të investimeve - ndihma 
shtetërore dhe kontrolli i ekzekutimit të kontratave 

 Ndihmës shef i sektorit për mbështetje financiare të investimeve - ndihma 

shtetërore dhe kontrolli i ekzekutimit të kontratave 

Departamenti  - për zbatimin e procedurave për 

lidhjen e një kontrate për dhënien e mbështetjes 

financiare për investime  - ndihma shtetërore 

Shefi i departamentit për kontrollin e 

ekzekutimit të kontratave për dhënien e 

mbështetjes financiare - ndihmë shtetërore 

     (Ahsen Shehu) 

Shefi i departamentit për zbatimin e 

procedurës për lidhjen e një 

marrëveshje për dhënien e mbështetjes 

financiare për investime - ndihmë 

shtetërore 

Bashkëpunëtor i ri për mbështetje në  
kryerjen e procedurës  financiare në  
investime - ndihmë shtetërore 

      (Nenad Tomevski) 



Deparamenti 
për koordinim 

të buxhetit 

Departamenti i 
kontabilitetit 
dhe pagesave 

Shef i departamentit   
Kontabilitet dhe pagesa   

(Аneta Despotovska) 

Këshilltar – Kontabilitet dhe 
analiliza 

Bashkëpuntor  – Likuidues 

(M ilka Paunovska) 

Bashkëpuntor i ri – përllogaritje e 
pagave 

Shef i sektorit për çështje financiare 
(Hristijan Angeleski) 

Ndihmës shef i sektorit për çështje financiare  

Shef i departamentit 

Kontroll të buxhetit  

(Аleksandra Krstpvska) 

Këshilltar – Menaxhimi dhe 

kontrolli i buxhetit  

(Lilana Kadinec) 

Bashkëpuntor i  ri -  

politikave të kontrollit 

(Azem Fazliu) 

Këshilltar – çështje buxhetore 
 

Shef i departamentit - 

Koordinim buxhetor 

Bashkëpuntor i ri  

Koordinim të buxhetit 

(Vele Sekuloski) 

Departamenti për 
kontroll të buxhetit 

Вashkëpuntor i lartë 

Çështje buxhetore 

Bashkëpuntor   

Koordinim të buxhetit 

Bashkëpuntor i lartë -  politikave 

të kontrollit 

Bashkëpuntor –  politikave 

të kontrollit  

Bashkëpuntor i lartë – regjistrim 

të buxhetit në kontabilitet 

Sektori për çështje financiare 



Shef i departamentit –Mbikqyrje e brendshëme 

                           (Ridvan Jaja) 

Këshilltar – Mbikqyrës i brendshëm                                              

(Jasmina Angellovska) 

Bashkëpuntor i iri – Mbikqyrës  
(Ljupka Jakovlevksa Risteski) 

Sektori për mbikqyrje të brendshme 



Shef i departamentit – Udhëheqje me resurset njerëzore 

(Lidija Pejiq) 

Bashkëpuntor i ri – të dhënat personale 

Gjylten Limaj dhe Katerina Shterjoska Zdraveska 

Bashkëpuntor i lartë – zhvillim profesional dhe vlersim 

të puntorëve 

Departamenti për udhëheqje me resurset njerëzore 

Këshilltar për planifikim, punësim, ngritje në detyrë  


