
ANNEX A -
Përshkrimi i vendit të punës për Praktikantët Lokal në Komuna

Praktikant Lokal në mbështetje të komunave rreth
çështjeve të energjise, mbledhjes së të dhënave,
procesimi i të dhënave si dhe futja e tyre ne softuerin
EM.

Raporton tek: Menaxherët Komunal për Energji dhe Autoritetet kontraktuese

Menaxheri përgjegjës për energji: Menaxheri përgjegjës për energji në komunën përkatëse

A. Qëllimi i përgjithshëm

Me qëllim të krijimit të një menaxhimi të energjisë në nivelin lokal, është e nevojshme të krijohen struktura
dhe ngritje të kapaciteve në të gjitha fushat e menaxhimit të energjisë. Asociacioni i Komunave të
Kosovës me mbështetjen e GIZ-it po kërkon të ngrise kapacitetin e komunave në kuader të burimeve
njerëzore përmes ofrimit të praktikës në 13 Komuna të Kosovës (Prizren, Drenas, Prishtina, Gjakova,
Mitrovica, Podujeva, Istog, Klina, Rahovec, Shtime, Viti, Partesh, Kllokot). Ngritja e kapaciteteve të
komunave në menaxhimin e energjisë nëpërmjet praktikës do të ndihmojë komunat për të përmbushur
detyrimet e tyre që rrjedhin nga Korniza Ligjore e Kosovës (Ligji për Energji Nr. 05 / L-081 dhe Udhëzimi
Administrativ Nr. 09/2017) dhe të implementojë Planin Komunal të Veprimit  për Efiçiencë të Energjisë.

B. Fusha e përgjegjësisë

Praktikantët do të mbështesin Menaxherët Komunal për Energji për të përmbushur detyrimet e tyre që
rrjedhin nga "Krijimin e Sistemit të Menaxhimit të Energjisë në Nivel Lokal", në krijimin e një baze së të
dhënave për efiçiencë të energjisë. Kjo bazë e të dhënave do të përfshijë informata mbi: fizikën e
ndërtimit, sistemet teknike dhe efikasitetin e tyre, modelet e konsumit të energjisë për të gjitha ndërtesat
në pronësi të komunës dhe ndërtesa të banuara si dhe ndriçimin publik të rrugëve. Ky proçes u
mundëson komunave që të përmbushin detyrimet e tyre në zbatimin e politikave lokale të efiçiencës së
energjisë që rrjedhin nga Plani Komunal i Veprimit  për Efiçiencë të Energjisë.

Detyrat e Praktikantëve Lokal janë si më posht:

C. Detyrat dhe përgjegjësitë

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të praktikantit do të jenë:

Mbështesë menaxherin për energji në punën e tyre të perditshme, duke përfshire:

 Futjen dhe procesimin e të dhënave në Sistemim e Menaxhimit të Energjisë;
 Mbështese menaxherin komunl për energji ne aktivitetet e ndërlidhura me procesimin e të

dhënave për hartimin e Planit Komunal të Veprimit  për Efiçiencë të Energjisë;
 Bashkëpunimi me departamentet përgjegjëse në komuna për të siguruar informacionin e kërkuar

në lidhje me  konsumin e energjisë në ndërtesat publike dhe ndriçimit rrugor;
 Mbështesë menaxherin për energji në përmbushjen e detyrave të tyre lidhur me zhvillimin e

mëtejshëm të sistemit të menaxhimit të energjisë;
 Detyrat tjera sipas kërkesës/nevojës së paraqitur.



D. Kualifikimet, aftësite dhe përvoja e kërkuar

Kualifikimet

 Të ketë Diplomë pasuniversitare ose të paktën diplomë Bachelor në fushën e inxhinierisë apo
fushat tjera të cilat ndërlidhen me objektivat e projektit/programit ( e preferueshme është fusha e
inxhinierisë teknike dhe shkencat kompjuterike)

Përvoja
 Përvoja paraprake në projekte në fushën e efiçiences së energjise dhe ajo në mbledhjen dhe

procesimin e të dhënave do të konsiderohet përparësi.

Njohuri /shkathtësi/pregatitje tjera
 Njohuri të shkëlqyera në kompjuter, shkrim, komunikim dhe aftësi prezentimi;
 Të jetë i/e mirë organizuar;
 Të ketë aftësi hulumtuese;
 Të ketë aftesi për të punuar në grup;
 Te jete i gatshem të marrë pergjegjesi të tjera, gjithmonë në përputhje me kërkesat dhe kriteret e

fushëveprimit;
 Te ketë njohuri të mira të gjuhës angleze dhe gjuhëve kombëtare.

Lokacioni

 Zyret do të jenë të vendosura në komunat përkatëse

Kohëzgjatja

 Praktika do të zgjasë dy muaj
 Praktika është me orar të plotë (8 orë në ditë, 40 orë në javë)

Pagesa

 Pagesa për praktikantët do të jetë 200 euro bruto në muaj (përfshirë të gjitha taksat e
aplikueshme në Kosovë)


