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           1.1. /Hyrje 

 

Plani strategjik i Agjencionit për mallra rezervë është dokument në të 
cilin janë  të paraqitura qëllimet dhe detyrat e Agjencionit për mallra 
rezervë për periudhën prej tre vjet. Prioritetet dhe qëllimet të cilat 
janë përcaktuar janë në pajtueshmëri me prioritetet strategjike dhe 
programet për punë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së 
Veriut.Në planin strategjik për peridhën që vjen janë të indentifikuar 
subjektet përgjegjëse,korniza kohore dhe indikatorët për sukses të 
cilët do të ndihmojnë në ndjekjen të zbatimit të programeve të 
parashikuara. Për realizim të sukseshëm të detyrave të theksuara 
është e nevojshme përkrahje e ndërsjelltë dhe bashkëpunim me të 
gjitha ministritë dhe organet e institucioneve shtetërore. 
 

 

 

 

 

 
               u.d. Drejtor 
         Resi Abdurahmani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            1.2. MISIONI 
Misioni i Agjencisë për mallra rezervë është udhëheqja, shhfytëzimi dhe disponimi me mallrat 
rezervë. 
 
 
 
1.3. VIZIONI 
 
Agjencioni për mallra rezervë-  si organ i pamvarur i administratës shtetërore i cili  i udhëheq   
mallrat rezervë me kualitet të  cila janë të përbëra prej prodhimeve që kanë rëndësi të vecantë 
për jetën e popullatës në Republikën e Maqedonisë, dhe  janë në sasi të duhur për të plotësuar 
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nevojat e popullatës në vend dhe atë në raste lufte, në raste të gjendjes së jashtëzakonshme, 
fatkeqsive elementare, katastrofave ekologjike,si dhe gjatë çregullimit të madh të tregut. 
 
 
   
1.4.DETYRAT DHE OBLIGIMET E AGJENCIONIT PЁR MALLRA REZERVË 
 
 Agjencioni për mallra rezervë është bartës i aktiviteteve në lidhje me planifikimin, 
formimin,finansimin,ruajtjen,ripërtrirjen dhe shfrytëzimin e mallrave rezervë në Republikën e 
Maqedonisë, i kryen punët udhëheqëse, profesionale si dhe punë të tjera në lidhje me mallrat 
rezervë si dhe kujdeset për nivelin e plotësimit dhe kualitetit të mallrave rezervë 
 
 
1.5. SPECIFIKACIONI I AGJENCIONIT PËR MALLRA REZERVË 
 
Agjencioni për mallra rezervë  është organ i pamvarur i administratës shtetërore me cilësi të 
personit juridik dhe është organi i vetëm në Republikën e Maqedonisë i cili po kujdeset për 
mallrat rezervë. 
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1.6. СТРУКТУРА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ  
 

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА НА АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ  
 

DREJTOR

Sektori i Ushqimit dhe 
Mallrave Industriale

NJësia për mallra 
ushqimore

Njësia për mallra 
industriale

Sektori për Çështje të 
Përgjithshme Juridike
dhe Furnizime Publike

Njësia për Çështje të 
Përgjithshme dhe 

Juridike

Njësia për furnizime 
publike

Sektori për qështje 
financiare

Njësia për Koordinim 
dhe Kontroll të 

Buxhetit

NJësia për 
Kontabilitetit dhe 

Pagesave

Zëvendës Drejetor

Njësia për 
auditim të 

brendëshëm 

Njësia për Menaxhim të 
Burimeve Njerëzore
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1.6.STRUKTURA E AGJENCIONIT PËR MALLRA REZERVË 
 
Agjencioni për mallra rezervë  është organ i pamvarur i administratës shtetërore me cilësi të personit juridik me të cilin udhëheq drejtori të cilin e 
emëron  Qeveria e Republikës së Maqedonisë. Në Agjencion egzistojnë tre sektore prej të cilave dy jane me nga dy njësi dhe një me nga tre njësi, 
ndërsa jashtë sektoreve janë formuar edhe dy njësi të cilat në mënyrë direkte është përgjegjës drejtori ( nuk janë të mbushura të gjitha vendet e punës 
simbas sistematizimit). 
Sektore dhe njësi në Agjencionin: 
 

• Sektori për çështje financiare me dy njësi: 
 

- njësia për kordinim buxhetor dhe kontroll 
- njësia për kontabilitet dhe pagesa 
 

 
• Sektori për mallra ushqimor dhe industrial me dy njësi: 

 
- njësia për mallra industrial  
- njësia për prodhime ushqimore  

 
• Sektori për punë të përgjithshme dhe juridike 

 
- njësia për punë të përgjithshme dhe juridike 
- njësia për furnizime publike 

 
         dhe dy njësi të vecanta: 
 

- Njësi për udhëheqjen me resurset njerzore 
- Njësia për kontroll  të mbrendshëm 
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Në Agjencionin për mallra rezervë ka gjithsejt 15 (pesëmbëdhjetë) të punësuar administrator shtetëror, 1 (një) vozitës, 1 (një) kafe kuzhinier në 
drejtorinë e Agjencisë dhe 7 (shtatë) magazinier, 1 (një) rojtar kryesor 1 (një) ekonom dhe 2 (dy) punëtor për mirëmbajtjen e objektit në magazinat e 
Agjencisë dhe 13 ( trembëdhjetë) rojtarë-zjarfikës në magazinat e Agjencionit. 
 
 
  
 
 

 
 

1.7. PRIORITETET DHE QËLLIMET E AGJENCIONIT PËR MALLRA REZERV 
 

 Menaxhimi efikas dhe racional me mallrat rezervë të Republikës së Maqedonisë së Veriut me qëllim  për sigurim  të shpejtë dhe mbajtur zhvillim  të lart 
ekonomik,standard jetësor  dhe kualitet të qytetarëve . 
 
 
            
1.8.PASQYRA E  REZULLTATEVE TË ARITURA NË VITIN 2021  
 
MALLRAT USHQIMOR 
 
GRURI 
 
-Në përputhje me ,,Dekretligjin për përcaktimin e vlerës dhe sasive maksimale të humbjeve mbi bazen e vetive fizike dhe kimike të mallit nëpërmjet firës, 
shperndarjes,thyerjes, prishjes dhe avullimit gjatë punës me mallrat rezervë”( Gazeta zyrtare e RM-së, nr.39 prej 22.03.2010). 
- Është kryer shitje përarsye të ripërtrirjes të 6.515 ton. Grurë maerkantil. 
-Është kryer furnizim I 10.000.000 kg. grurë merkantil 
-Ëhstë kryer dislokim I grurit merkantil ndërmjet magazineve, me kërkesë të magazinuesve përarsye më lehtë të manipullohet ose ndërpreje me punë. 
 
ELB PËR USHQIM BAGETIE 
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-Në përputhje me ,,Dekretligjin për përcaktimin e vlerës dhe sasive maksimale të humbjeve mbi bazen e vetive fizike dhe kimike të mallit nëpërmjet firës, 
shperndarjes,thyerjes, prishjes dhe avullimit gjatë punës me mallrat rezervë”( Gazeta zyrtare e RM-së, nr.39 prej 22.03.2010)  gjatë vitit 2021 nuk është kruer 
shlyerje të elbit për ushëim bagëtie   në emer të firës dhe shpërndarjes 
 
 
KRYPË PËR GATIM  DHE PËR PËRDORIM NJERZOR 
 
-- Në bazë të sasisë, gjendjes me rezervat të krypës për përdorim njerëzor, gjatë vitit 2021 nuk janë ndryshuar. 
 
 
VAJ  LULEDIELLI I PAPËRPUNUAR (I PA RAFINERUAR)  
- Në vitin 2021 nuk ndryshim të sasivë të vajit të lule diellit i papërpunuar i vendosur te magazinuesit të cilët në pajtim të kontartavë të nënshkruara kryejnë 
ruajtjen dhe ripërtrirjen e të njëjtës. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
MALLRAT INDUSTRIALL 
 
DERIVATET E NAFTËS 
 
-Jnë dhënë 4.998 litra Eurodizel BS Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim për ballafaqimin me numrin e madh të zjareve në teritorin e RMV-së. 
Derivatet e naftës janë të magazinuara tek magazinuesit të cilët në pajtim të kontratavë të nënshkruara kryejnë ruajtje dhe ripërtrirje të të njëjtave. 
 
 
 
BARNA DHE PAISJE MEDICINALE 
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Gjatë vitit 2021 regullisht bëheshte ripërtrirja e mallrave rezervë të barnave dhe paisjeve medicinale.Ripërtrirja është kryer në bashkëpunim dhe 
me marëveshje paraprake me shkrim nga Ministria e shëndetësisë –Byroja për barna. 
 
   1.9. PASQYRA E  REZULLTATEVE TË ARITURA NË VITIN 2022 
 
MALLRAT USHQIMOR 
 
 
GRURI 
-Në përputhje me ,,Dekretligjin për përcaktimin e vlerës dhe sasive maksimale të humbjeve mbi bazën e vetive fizike dhe kimike të mallit 
nëpërmjet firës, shperndarjes,thyerjes, prishjes dhe avullimit gjatë punës me mallrat rezervë”( Gazeta zyrtare e RM-së, nr.39 /2010 dhe  Gazeta 
zyrtare e RM-së nr.93/2022) është kryer shlyerja e 55181 kg. grurit merkantil në emer të firës dhe shpërndarjes. 
-Në rjedhë është furnizimi I 20.000 ton.Grurë merkantil. 
-Me vendim të Qeverisë të RMV-së nr.41-2667/1 prej 14 Qershor 2022 (Gazeta zyrtare e RMV-së nr.142/2022) nga magazinuesi NP Agro berza 
Shkup është kryer shlyerje e 1.500.000 kg.grurë merkantil. 
 
ELB PËR USHQIM BAGËTIE 
-  Në përputhje me ,,Dekretligjin për përcaktimin e vlerës dhe sasive maksimale të humbjeve mbi bazën e vetive fizike dhe kimike të mallit 
nëpërmjet firës, shperndarjes,thyerjes, prishjes dhe avullimit gjatë punës me mallrat rezervë”( Gazeta zyrtare e RM-së, nr.39/2010 dhe  Gazeta 
zyrtare e RMV-së nr.93/2022,) gjatë vitit 2022 nuk është kryer shlyerje e elbit për ushqim bagëtie  në emer të firës dhe shpërndarjes. 
-Është kryer furnizimi i 5000 ton elb për ushqim bagëtie. 
-Planifikohet ripërtrirja e 8.250 ton. Elb për ushqim bagëtie. 
-Me Vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.41-2667/1 prej 14 Qershori 2022 (Gazeta zyrtare e RVM-së nr.142/2022) nga 
magazinuesi NP Agro Berza është kryer shlyerje e 500.000 kg. elb për ushqim bagëtie.  
 
 
KRYPË PËR GATIM  DHE PËR PËRDORIM NJERZOR 
 
Në bazë të sasisë, gjendja e rezervave të krypës për gatim dhe për përdorim njerëzor, gjatë vitit 2022 nuk janë ndryshuar. 
Në rrjedhë është ripërtrirja e 1.111.150 kg. krypë për gatim. 
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VAJ  LULEDIELLI I PAPËRPUNUAR (I PA RAFINERUAR)  
-Në përputhje me ,,Dekretligjin për përcaktimin e vlerës dhe sasive maksimale të humbjeve mbi bazën e vetive fizike dhe kimike të mallit 
nëpërmjet firës, shperndarjes,thyerjes, prishjes dhe avullimit gjatë punës me mallrat rezervë”( Gazeta zyrtare e RM-së, nr.39 /2010 dhe  Gazeta 
zyrtare e RM-së nr.93/2022) gjatë vitit 2022 është kryer shlyerje e 6.830 kg.vaj luledielli i papëerpunuar. 
 
MALLRAT INDUSTRIALL 
 
DERIVATET E NAFTËS 
 
-Gjatë vitit 2022 është kryer devijim me kompenzim të Agjencisë për rezervat e detyrueshme të naftës dhe atë : 
Eurodizel BS D_E-5 sasi 1.109.831 kg. 
Eurosuper BS 95 sasia 1.158.371 kg. 
Ekstra të lehtë (El1) sasi 617.008 kg. 
Mazut M-1NC sasi 1.802.090 kg. 
 
BARNA DHE PAISJE MEDICINALE  
Gjatë vitit 2022 regullisht bëheshte ripërtrirja e mallrave rezervë të barnave dhe paisjeve medicinale.Ripërtrirja është kryer në bashkëpunim dhe 
me marëveshje paraprake me shkrim nga Ministria e shëndetësisë –Byroja për barna. 
 
 
AKTIVITETET E PRITURA PËR VITIN 2023 
 
- Gjatë vitit 2023 në varshmëri të mjeteve të disponueshme është e nevojshme që të behet furnizimi i sasive shtesë të disa mallrave nga mallrat 
rezervë të cilat janë të dimenzionuara dhe të përcaktuara në pajtim me programin afatmesem për formimin e mallrave rezervë për periudhën 
2021-2025 ( Gazeta zyrtare e RM-së nr.52/2021) ashtu që të sigurojnë mbulesë të harxhimeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut) për: 
 
               -grurë                                                  për   120 ditë, 
               -misër                                                  për     60 ditë, 
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               -elb                                                        për     60 ditë, 
               -krypë gatimi                                   për     45 ditë, 
               -vaj për ngrënie                               për    45 ditë, 
               -derivate të naftës dhe atë 
  

v eurosuper 95  BS            për min.  5  ditë 
v eurodizel  BS (D-E V)     për min.  5  ditë 
v ekstra të lehtë  EL-1     për min.   5 ditë, 
v Mazut M-1 HC                 për min.   5 ditë, 

 
e llogaritur simbas harxhimit vjetor në Republikën e Maqedonisë së Veriut 

 
Në vitin 2023 janë planifikuar ripërtrirja e : 
-5.000 ton. Grurë merkantil 
-Furnizim I vajit të papërpunuar I lulediellit  
-Furnizim I elbit për ushqim bagëtie 
Si dhe ripërtrirje e regullt e barnave dhe paisjeve medicinale 
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           1.10 PROGRAME 
 

  1.10.1  Programa –Udhëheqja me mallrat rezervë 
Agjencioni për mallra rezervë është bartës i aktiviteteve në lidhje me planifikimin, formimin,financimin,ruajtjen,ripërtrirjen dhe shfrytëzimin e 
mallrave rezervë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i kryen punët udhëheqëse, profesionale si dhe punë të tjera në lidhje me mallrat rezervë 
si dhe kujdeset për nivelin e plotësimit të mallrave rezervë. 
 
Resurset e nevojshme njerzore: 
Në Agjencionin për mallra rezervë ka gjithsejt 15(pesëmbëdhjetë) të punësuar administrator shtetëror, 1 (një) vozitës, 1 (një) kuzhiner kafe në 
drejtorinë e Agjencisë, 7 (shtatë) mgazioner, 1 (një) rojtar kryesor,1(një) ekonom dhe 2 (dy) punëtorë për mirëmbajtjen e objektit në magazinat e 
Agjencisë 
 
-është e nevojshme zmadhim :_ _ _ në vitin 2023    3 
-është e nevojshme zmadhim :_ _ _ në vitin 2024    3 
-është e nevojshme zmadhim :_ _ _ në vitin 2025    3 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

                                        2. PLANI PЁR ZBATIM 
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         Zbatimi, gjegjësisht realizimi i planeve për arritjen e qëllimeve dhe detyrave të caktuara do të bazohen në programin afatmesëm për 
formimin e mallrave rezervë për periudhën  e vitit 2021-2025, në bazë të së cilës, si dhe varësisht nga lartësia e mjeteve të caktuara nga buxheti i 
Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2021, Agjencioni për mallra rezervë do ti propozojë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut 
që të sjell Programin për formimin, ripërtrirjen dhe shfrytëzimin e mallrave rezervë në vitin 2021.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                  UDHËHEQJA ME MALLRAT REZERVË 
 
                                               2.1                  A: Arsyetimi dhe dizajni i programit                                                                                                                     
 

Arsyetim: Programi Udhëheqje me mallrat rezervë rrjedh nga prioritetet strategjike të Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë së Veriut,gjegjësisht zmadhimin e ritjes ekonomike dhe punësimit, ritja e 
standardit jetësor të qytetarëve dhe jetë më të mirë dhe kualitative. 
2.NPAA ( me saktësi indentifikoni përparësine e EP, kapitul,sektori dhe tema prej NPAA) 
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Kapitull: 
Prioritet: 
Reon: 
Tema: 
3.Prioritetet  dhe qëllimet strategjike të organit të administratës shtetërore 
Sigurimi i mallrave kualitativ në përbërje të mallrave rezervë si dhe mbajtja e sasive të duhura për të 
intervenuar në raste lufte,gjendjes  së jashtëzakonshme si dhe kushteve të tjera të jashtëzakonshme, për 
plotësimin e nevojave të popullatës në Republikën e Maqedonisë së Veriut si dhe menaxhimi efikas me 
mallrat rezervë. 

 
 
 
 
 
 
Emri i programit: Udhëheqja me mallrat rezervë Qëllimi I Programit:Plotësimimi I tërësishëm I mallrave rezervë me 

mallrat e parashikuara me Ligjin për mallrat rezervë dhe Programi 
afatmesëm për formimin ruajtjen dhe ripërtrirjen emallrave rezervë. 
 
 

Tregues për suksesin e programit: Ёshtë siguruar sasi e mjaftueshme  e mallrave rezervë  me kualitet  për plotesimin e tërësishëm të mallrave 
rezervë, në pajtim me Ligjin dhe programin për punë me mallrat rezervë  si dhe shfrytezimim funksional dhe efikas të tyre.   
 
Praogrami është :                                                                                               x  horizontale              vertikale 
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Rezultatet e pritura (komponentet)nga programi-Udhëheqje me  mallrat rezerv  

Rezultati 1: Kontroll i regullt dhe regjistrim i mallrave rezervë 
 

Tregues i suksesit: Plani vjetor I realizuar I mallarve rezervë me 
minimum 60 kontrole të kryera 
 
 

 

Rezultati 2: Ripërtrirje dhe plotësim e mallrave nga mallrat 
 
 

Tregues i suksesit: 
-Mallra të ripërtrirë ng mallrat rezervë të cilat janë të parashikuara 
për vitin rjedhës me Programin vjetor për formin,ruajtje dhe 
ripërtrirje të mallrave rezërvë. 
Zmadhimi I nivelit të mallrave rezervë të kulturave drithërorepër 
minimum 5% 
 

 

Резултат 3:PërpunimiI programit për punë të Agjencisë  Tregues i suksesit:Eshtë sjellur program për punë të Agjencisë për 
rezervat e mallrave deri më 31.12.2022  
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B: Plani për zbatimin e Programit  

 
 

 
Rezulltati 1: Plan për zbatiminРезултат  

Aktivitet Përgjegjës Konsulltantë Kornizakohore Resurse të nevojshme 
Fillimi 

(muaji/viti) 

Fund 
(muaji/viti) 

njerzore Finansiare      
mkd 

1 Përgatitja e një plani për kontrollin e 
rezervave të mallrave - Formimi i 
komisioneve dhe përcaktimi i kushteve 
për kontroll 

Sektori i 
produkteve 
industriale dhe 
ushqimore 

Inspektorati 
Shtetëror i Tregut, 

Agjencia e 
Barnave, Drejtoria 

e Ushqimit, 
Inspektorati 

Shtetëror Bujqësor 

12/2022 1/2023 3 Ofrohet nga 
Programi - 

Menaxhimi i 
rezervave të 

mallrave 

2 Realizimi praktik i planit – kontrolli në 
terren 

drejtor, zv. 
drejtor, udh.  i 
sektorit 

Inspektorati 
Shtetëror i Tregut, 

Agjencia e 
Barnave, Drejtoria 

e Ushqimit 
Inspektorati 

Shtetëror Bujqësor 

01/2023 12/2023 9 100,000 

3 Inventari i mallrave nga rezervat e Kryetar i  11/2022 02/2023 12 100,000 
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mallrave Komisionit 
Qendror të 
Regjistrimit 

 

4 Raporti i inventarizimit të kryer Kryetari dhe 
anëtarët e 
komisionit të 
regjistrimit 

 02/2023 02/2023 9 Ofrohet nga 
Programi - 

Menaxhimi i 
rezervave të 

mallrave 
Totali i aktiviteteve në vitin aktual: 4   
Totali i aktiviteteve në vitin e ardhshëm: 4   
Totali i aktiviteteve në vitin 2:4   

Gjithsej për rezultatin 1   
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezultati 2: Plani i zbatimit 

Aktiviteti Përgjegjës  Konsultuar Korniza kohore Burimet e nevojshme 
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Fillimi 
(muaji / viti) 

Mbarimi 
(muaji / viti) 

njerëzore Financiarisht 
[MKD] 

1 Zhvillimi i një plani të prokurimit publik Njësia për 
Çështjeve të 
Përgjithshme dhe 
Juridike dhe 
Furnizimi Publik 
dhe njësia  për 
Çështje 
Financiare 

Byroja e 
furnizimit  Publik 

01/2023 
 

01/2023 3 Ofrohet nga 
Programi - 

Menaxhimi i 
rezervave të 

mallrave 

2 Publikimi i tenderëve dhe shpalljeve Kryetarët e 
komisioneve të 
furnizimit publik 

Byroja e 
furnizimit  Publik  

01/2023 12/2023 9 Ofrohet nga 
Programi - 

Menaxhimi i 
rezervave të 

mallrave  
3 Përzgjedhja e ofertuesve/blerësve më 
të favorshëm dhe lidhja e kontratave të 
shitblerjes 

Kryetarët dhe 
drejtori i 
komitetit të 
blerjeve/shitjeve 

/ 01/2023 12/2023 9 Ofrohet nga 
Programi - 

Menaxhimi i 
rezervave të 

mallrave  
Totali i aktiviteteve në vitin aktual: 3   
Totali i aktiviteteve në vitin e ardhshëm: 3   
Totali i aktiviteteve në vitin 2: 3   

Gjithsej për rezultatin  2       
 
Rezultati 3: Plani i zbatimit 

Aktiviteti Përgjegjës Konsultuar Korniza kohore Burimet e nevojshme 

Fillimi 
    (muaji / viti) 

Mbarimi 
(muaji / viti) 

njerëzore Financiarisht 
[MKD] 

1 Zhvillimi i programeve të punës së Udhëheqës Ministria e 10/2022 12/2022 8 Ofrohet nga 
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Agjencisë për Rezerva Mallrash sektori  Financave 
Sekretariati i 
Legjislacionit, 

Ministria e 
Ekonomisë, 
Drejtoria e 
Ushqimit, 
Komisioni 

Rregullativ i 
Energjisë, 
Ministria e 

Shëndetësisë, 
MALMED, 
Ministria e 
Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe 
Administrimit të 

Ujërave 

Programi - 
Menaxhimi i 
rezervave të 

mallrave  

2 Dorëzim në Qeverinë e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut për miratim 

Njësia për 
Çështje të 
Përgjithshme 
dhe Juridike 

/ 11/2022 12/2022 2 Ofrohet nga 
Programi - 

Menaxhimi i 
rezervave të 

mallrave  
3 Përgatitja e Raportit për punën me 
rezervat e mallrave në vitin aktual 

Udhëheqës 
sektori 

/ 02/2023 04/2023 9 Ofrohet nga 
Programi - 

Menaxhimi i 
rezervave të 

mallrave  
Totali i aktiviteteve në vitin aktual: 3   
Totali i aktiviteteve në vitin e ardhshëm: 3   
Totali i aktiviteteve në vitin 2: 3   

Gjithsej për rezultatin  3       
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 3. Ndikimet në burimet njerëzore  

 

PROGRAM 

Menaxhimi i rezervave të mallrave 

Përmbledhje e nevojës për punësime të reja 
Ekziston nevoja për punësim të ri, përkatësisht: 
1 ekzekutues i Shkencave Ekonomike në 
detyrën e drejtuesit të Departamentit të 
Auditimit të Brendshëm, 
1 ekzekutor Arsimi i lartë, i mesëm i mesëm ose i 
mesëm profesional (ekonomik ose juridik) në 
detyrë nëpunës i pavarur sekretar teknik në 
zyrën e drejtorit. 
1 ekzekutor Arsimi i lartë, arsimi i mesëm i 
mesëm ose arsimi i mesëm profesional (fusha 
ekonomike ose juridike) në pozicionin nëpunës 
të pavarur - arkivist. 
1 ekzekutor Shkenca Juridike ose Informatike ne 
postin e bashkepunetorit te ri per menaxhimin e 
burimeve njerezore 
3 punëtorë në magazinë Formimi i mesëm 
profesional (drejtimi ekonomik, elektrik ose 
mekanik) 

Përmbledhje e nevojës për 
rishpërndarje të punonjësve 

Përmbledhje e nevojave për 
trajnim 
Trajnimi i vazhdueshëm i 
punonjësve në fushën e: 
- studimi i gjuhëve të huaja, 
- trajnim fillestar dhe i avancuar 
për punë me kompjuter, 
- trajnime për menaxherët sipas 
programeve, 
- trajnime për prokurimet publike 
- trajnim për kontabilistët 

 
 
 
 
 
 

4. Parimet e përfaqësimit të drejtë 
 

2022 
ndikimi i pritur 

Me rastin e punësimit të stafit të ri, do të kujdeset që 
të zbatohet parimi kushtetues i përfaqësimit adekuat 

2023 
ndikimi i pritur 

Me rastin e punësimit të stafit të ri, do të kujdeset që 
të zbatohet parimi kushtetues i përfaqësimit adekuat 

2024 
ndikimi i pritur 

Me rastin e punësimit të stafit të ri, do të kujdeset që 
të zbatohet parimi kushtetues i përfaqësimit adekuat 
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dhe të drejtë të komuniteteve që nuk janë shumicë 
në RMV. 

dhe të drejtë të komuniteteve që nuk janë shumicë 
në RMV. 

dhe të drejtë të komuniteteve që nuk janë shumicë në 
RMV. 
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ZHVILLIM I FUNKSIONEVE TË PERBASHKËTA 
 
 
Zhvillim i politikave  
Kordinimin e politikave në Agjencinë për rezervat e mallrave i kryen drejtori në bashkëpunim 
me udhëheqësit e sektoreve.  
 
Planifikimi strategjik /përgaditja e buxhetit  
 
Plani strategjik për Agjencin e rezervave të mallrave e përgadit Sektori për punë financiare 
dhe materijale në bashkëpunim me Sektorin për mallra industrial dhe ushqimor. 
 
Përnbarimi I buxhetit dhe menaxhim me mjetet 
- Aplikimi i qëndrueshëm i Ligjit për përmbarim të buxhetit 
Shfrytëzim racional i mjeteve 
Trajnim i të punësuarve për përmbarim dhe menaxhim me buxhetin  
 
Menaxhim me resurset njerzore 
Në Agjencinë për rezervat e mallrave ka njësi të veçantë për menaxhimin me resurset 
njerëzore. 
  
Menaxhim me teknollogji informatike 
Në Agjencinë për rezervat e mallrave ka njësi të vecantë për teknologji informatike. 
 
Revizion i mbrendshëm 
Për revision të mbrendshëm në agjencinë për rezerva të mallrave është parashikuar njësi e 
vecantë për revision të mbrendshëm, megjithatë e njëjta nuk është formuar përarsye të 
nevojës për punësime të reja. 
. 


