
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës së Jugut
Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South

Kryetari i Komunës
Nr. 01-111/01-0034334-2/19 dt. 15.05.2019
Mitrovicë

Në bazë të nenit 11 dhe 18 të Ligjit nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës,
Rregullores nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës dhe Rregullores nr.
21/2012 për Avancimin në Karrierë të Nëpunësve Civil, Komuna e Mitrovicës së Jugut shpallë:

K O N K U R S I  B R E N D S H Ë M

Institucioni : Komuna e Mitrovicës së Jugut

Drejtoria: Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Rural

Titulli i vendit të punës: Zyrtar për bashkëpunim profesional

Kategoria funksionale/Grada:                Grada 9 ( Koeficienti 7 )

Numri i referencës: JP00038961

Detyrat dhe përgjegjësitë:
 Në bashkëpunim me mbikëqyrësin harton planet e punës për zbatimin e detyrave të caktuara në

bazë të objektivave, si dhe jep rekomandime për zbatimin e këtyre objektivave;
 Ndihmon në vlerësimin e proceseve dhe procedurave të brendshme dhe rekomandon ndryshime

dhe përmirësime më qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së punës;
 Në bashkëpunim me mbikëqyrësin harton politike komunale për zhvillimin e bujqësisë në nivel

komunal;
 Asiston ne regjistrimin fermerëve në regjistrin elektronik të fermerit në EFR;
 Mbledhë, përgaditë dhe shpërndan tek fermerët informata për sektorin e bujqësisë dhe sektorëve të

tjerë  nëpërmjet zyrës;
 Organizon dhe mban sistemin e përgjithshëm  të regjistrimit të dokumenteve për drejtorinë, me

dosje që referohen për lëndë të ndryshme duke ofruar  dokumentacionin përkatës siç kërkohet
 Identifikon praktikat më të mira, mësimet e mësuara dhe resurset e zhvilluara për brenda

komunës,të cilat mund të  ju sjellin dobi të tjerëve;
 Kryen edhe detyra të tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në

mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.

Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur vetëm për nëpunës civil ekzistues të Komunës së Mitrovicës së
Jugut që i plotësojnë kushtet e nevojshme të  përcaktuara me LSHCK dhe kriteret e caktuara me këtë konkurs.

 Shkollimi i kërkuar: Diplomë universitare në fakultetin e bujqësisë, juridik ose ekonomik.
 Përvoja e kërkuar: Minimum 2 (dy) vite përvoj pune profesionale;
 Aftësitë / dhe atributet e tjera të rekomanduara: Aftësi komunikuese, negociuse dhe bindëse në

menaxhim;
 Shkathësi në caktimin e objektivave dhe planifikim të punës dhe detyrave tjera;
 Njohuri profesionale, specifike në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural;
 Shkathësi hulumtuese, analitike dhe aftësi në zgjidhjen e problemeve që lidhën me vendin e punës;
 Shkathësi kompjuterike në aplikacionet të programeve (Word, Excel, Power Point, Interrnet) etj.

Kohëzgjatja e emërimit: Nëpunës i karrierës.

Data e mbylljes së konkursit: Konkursi është i hapur 8 (tetë) ditë nga dita e shpalljes në SIMBNJ dhe në veb-faqen e
komunës

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren dhe dorëzohen në zyrën nr. 10 në Komunën e Mitrovicës së Jugut. Në
aplikacion përveç tjerave, duhet të cekët qartë titulli i vendit të punës dhe numri i referencës, si dhe ti bashkëngjiten
këto dokumente: diploma mbi kualifikimin, dëshmi mbi përvojën e punës; kopja e letërnjoftimit, extrakti i lindjes,
kopjet e vlerësimit për 2 vitet e fundit. Dokumentet duhet të jenë në njërën prej gjuhëve zyrtare të komunës.

”Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës  dhe mirëpret
aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.
Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e
shërbimit civil të administratës publike, qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr.
03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.
Kërkesat e dërguara pas mbylljes së konkursit, si dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen. Për shkak të numrit
të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.


