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1. Përshkrimi i përgjithshëm i punës

-Bënë pranimin, evidencimin dhe shqyrtimin e lëndëve në mënyrë profesionale të cilat kanë të bëjnë me 
lëmin e mjedisit.

-Bënë mbikëqyrjen për shfrytëzim racional dhe të qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe të tokës 
prodhuese.

-Harton plane për mbrojtjen e mjedisit, propozon zonat e reja për mbrojtje.

-Mbledh të dhëna të nevojshme për caktimin e burimeve dhe të sasisë së ujërave.

-Propozon masat për monitorimin e cilësisë, mbrojtjen dhe ruajtjen e ujit, ajrit, tokës dhe natyrën e zonës 
së Komunës,

dhe siguron zbatimin e tyre.

- Ndërmerr masa për ruajtjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore nga ndotësit.

·Kujdeset dhe monitoron kompanitë të cilat bëjnë menaxhimin e mbeturinave dhe pastërtinë e qytetit dhe 
raporton për

punën e këtyre kompanive.

-Bënë mbikëqyrjen dhe inspektimin e administrimit të qëndrueshëm me vlerat natyrore, si: ajri, uji, toka, 
pyjet, lëndët

minerale etj, të mirat natyrore publike si hapësirat gjelbëruese, brigjet e lumenjve etj.

- Përgatit programin për uljen e nivelit të ndotjes së mjedisit dhe propozon projekte për mbrojtjen e 
mjedisit, në

bashkëpunim me MMPHI- në, institucione tjera dhe donatorë.

-Për punën e tij-saj i përgjigjet dhe i raporton shefit të sektorit.

-Kryen edhe punë tjera që kanë të bëjnë me ambientin.

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.
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3. Kërkesat e përgjithshme formale

• Arsimimi i kërkuar:

Diplomë/a e arsimit të lartë më së paku 3 vite të studimeve – Inxhinieri Mjedisi, Gjeografi, Ekologji dhe të 
ngjashme

• Kualifikime të posaçme formale:

• Përvoja e punës e kërkuar: Së paku 1 (një) vit përvojë pune në fushën për të cilën zhvillohet procedura për

plotësimin e pozitës së lirë të punës.

4. Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme

• Njohuri të plotë dhe të specializuara në fushën profesionale specifike

• Nivel të lartë të njohurive profesionale ose teknike të fushës përkatëse dhe të kuptuarit e fushave që 
ndërlidhen

me detyrat dhe përgjegjësit;

• Njohuri të mira metodave kërkimore, që ndihmojnë në përgatitjen e raporteve bazike ose analitike dhe në

marrjen e vendimeve;

• Aftësi të arsyetimit logjik dhe analizës;

• Aftësi për të bërë gjykime profesionale të pavarura dhe për të ushtruar diskrecion mbi çështjet dhe për të 
dhënë

një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin dhe zbatimin e politikave;

• Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;

• Aftësi komunikimi dhe ndikim personal, përfshirë aftësi për të përfaqësuar.

5. Pozitat aktualisht të lira
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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

• Të ketë njohuri në legjislacionin dhe politikat vendore dhe standardet në lëmin e mjedisit;

10. Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët

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

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.
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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
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