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1. Përshkrimi i përgjithshëm i punës

1. Ndihmon në hartimin, dhe zhvillimin e planeve të punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e 
detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e 
këtyre objektivave; 

2. Mbanë protokollin për shërbimet e kryera sipas detyrës zyrtare, dhe protokollin lidhur me pagesat për 
shërbimin e kryer; 

3. Përcjell ndërrimet në sipërfaqen e tokës, duke harmonizuar gjendjen reale në terren me gjendjen në 
plane dhe operativat kadastrale; 

4. Ndihmon në përkufizimet e zonave kadastrale dhe merr pjesë në përgatitjen e terrenit për matjet e reja; 

5. Ndihmon në plotësimit e rrjetave ekzistuese dhe bazave gjeodezike si dhe rregullon dhe regjistron 
shënimet origjinale të matjeve dhe të objekteve; 

6. Bënë matjen e ndërtesave, matjen e pjesëve te ndërtesave, matjen e parcelave, përcaktimin e kufijve të 
parcelave, ri rregullimi i kufijve të parcelave, identifikimin e parcelave etj.; 

7. Azhurnon regjistrin me ndërrimet të matjeve nga tereni. 

8. Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të 
arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi;

2. Kërkesat e përgjithshme për pranim

• Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
• Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
• Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
• Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale  me dashje;
• Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij 

ligji.

3. Kërkesat e përgjithshme formale

Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a e arsimit të lartë më së paku 3 vite të studimeve

Kualifikime të posaçme formale: Fakulteti i gjeodezisë

Përvoja: nuk kërkohet. 
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4. Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme

• Aftësi për zbatimin e procedurave dhe udhëzimeve administrative për kryerjen e detyrave të punës; 

• Shkathtësi komunikimi, përfshirë aftësinë për të interpretuar informata, dhënë udhëzime dhe përcjellë 
informata tek të tjerët;

• Aftësi koordinimi dhe mbikëqyrje të punës së personelit në nivelin administrativ dhe teknik; 

• Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel);

6. Mënyra e aplikimit
Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)

7. Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim
◦ Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
◦ Kopjet e dëshmisë së punësimit
◦ Kopjet e dëshmisë së trajnimeve

8. Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve

• Testimi me shkrim
• Vlerësimi i biografisë
• Intervistë

9. Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen

Njohuri konform pozites punuese

10. Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët

• Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)

5. Pozitat aktualisht të lira

Kodi
Nr. i 

Referencë
s

Titulli i 
pozitës

Klasa e 
pozitës

Koeficien
ti Institucioni Organizata / 

Vendi i punës
Nr. i 

kërkuar

RPC0003579 RN000098
57

Teknik i 
Gjeodezisë Profesional 3 5 Komuna Gjilan 

Drejtoria për 
Kadastër, 

Gjeodezi dhe 
Prone   / 
Sektori i 

gjeodezisë 

1
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11. Shpallja e rezultateve përfundimtare

• Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik 
(https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen 
individualisht në mënyrë elektronike.

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në 
shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj.
Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara 
inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura.
Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Të dhëna shtesë:
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Dokument i gjeneruar nga SIMBNJ
Data: 15.03.2023


