
        

 
Republika e Kosovës 

Republika Kosova - Republic of Kosovo 
Qeveria - Vlada – Government 

 
MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA 
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL 

 
 

Në pajtim me dispozitat e Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, neni 12, paragrafi 4, 
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural bën:                                                                                         
                                                                 
                                                                     REKRUTIM   
                                                                                                                       
                  Institucioni:           Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 
 
                                               

AGJENCIA PËR ZHVILLIMIN E BUJQËSISË 
 
Titulli i vendit të punës:  Zyrtar për miratim të projekteve – 2 (dy) pozita  
Ref:                                   AZHB -02/2016 
Paga bruto:                      437.55 euro 
Vendi i punës :                 Prishtinë 
Lloji i kontratës:            “Marrëveshje për shërbime të veçanta” (kohëzgjatje 6 muaj) 
                                                                                                                                             
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

• Vlerësimi i Projekteve të zhvillimit rural dhe miratimi i tyre; 
• Zhvillimin e formave, aplikacioneve, listave kontrolluese, thirrjeve për aplikim;  
• Zhvillimi i procedurave të punës;    
• Përgatitja e materialeve informuese (broshurave, fletëpalosjeve, etj.); 
• Kontrolli administrativ dhe renditja e dokumentave; 
• Përgatitja e vendimeve (letrave informuese dhe vendimeve);  
• Llogaritja për ndihmën financiare (Vlera e miratuar); 
• Përdorimi i procedurave në principin 4 sy; 
• Trajnime për zyret regjionale dhe komunal sa i përket procedurave;  
• Zbatimi i procedurave të IPARD-it;  
• Përgatitja e raporteve të punës;  
• Mbikëqyrë personelin në nivelin regjional dhe komunal; 
• Koordinimi i brendshëm dhe bashkëpunim me shefin e sektorit të zhvillimit Zhvillimit Rural dhe 

personelit tjetër të pagesës (pagesa të drejtpërdrejta, njësinë e kontrollit) dhe departamenteve tjera 
në Ministri (bimore, blegtorale politikave bujqësore, etj.); 

• Koordinime të jashtme me zyrat rajonale të MBPZHR, zyrat komunale, për bujqësi dhe partnerët 
tjerë relevant. 

                                                                                                                                         
Kualifikimet për këtë vend të punës: 

• Diplomë Universitare;   
• Një (1) vit përvojë në lëmin përkatës; 
• Të ketë aftësi në organizim, komunikim dhe në përcaktimin e prioriteteve të punëve; 



• Gatishmëri për të vepruar në mënyrë të pavarur dhe me pak mbikëqyrje. 
 
 
 
 
 
II. 
Titulli i vendit të punës:  Zyrtar për pagesa direkte – tri (3) pozita  
Ref:                                   AZHB -03/2016 
Paga bruto:                      437.55 euro 
Vendi i punës :                 Prishtinë 
 
Lloji i kontratës:              “Marrëveshje për shërbime të veçanta” (kohëzgjatje 6 muaj) 
 
Detyra dhe përgjegjësi: 

• Pranimi i aplikacioneve për Pagesa Direkte dhe futja e të dhënave në program; 
• Shpërndarja e informatave për procesin e aplikimit; 
• Grumbullimi dhe sistemimi i aplikacioneve sipas masave të Pagesave Direkte;  
• Shqyrtimi administrativ i aplikacioneve sipas nën-masave;  
• Hartimi i listave të kontrollit administrative; 
• Vlerësimi i raporteve të kontrollit në vendngjarje; 
• Përdorimi i programit eFR dhe grant menaxhment; 
• Punë të tjera me urdhër të eprorit. 

 
Kualifikimet për këtë vend të punës: 

• Diplomë Universitare;   
• Një (1) vit përvojë në lëmin përkatës; 
• Të ketë aftësi në organizim, komunikim dhe në përcaktimin e prioriteteve të punëve; 
• Gatishmëri për të vepruar në mënyrë të pavarur dhe më pak mbikëqyrje. 

 
 
 

 
III. 
Titulli i vendit të punës:  Zyrtar për autorizim të pagesave  – një  (1) pozitë  
Ref:                                   AZHB -04/2016 
Paga bruto:                      437.55 euro 
Vendi i punës :                 Prishtinë 
Lloji i kontratës:              “Marrëveshje për shërbime të veçanta” (kohëzgjatje 6 muaj) 
 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

• Implementimi i masave për Zhvillim Rural – Aplikimi i kërkesave për pagesë;  
• Aplikimi i të gjitha procedurave për pagesë;  
• Kontrollimin e kërkesave për pagesë;  
• Pergatitja e dokumentacionit për kontrollën e dytë;  
• Verifikimin e dokumentacionit për pagesa të dyfishta;  
• Llogaritja e vlerës që do të subvencionohen, autorizimin e pagesës;  
• Bashkëpunimi me sektorët tjerë;  
• Përgatitja e raporteve të punës;  
• Zbatimi procedurave të IPARD;  
• Zbatimi i parimit të punës në katër sy; 



• Mbështetje e stafit në nivelin regjional dhe komunal; 
• Koordinimi dhe bashkpunimi i brendshëm e punës me stafin e Njësisë së Pagesave dhe 

depertamenteve tjera;  
• Koordinimi dhe bashkpunimi i jashtëm i punës me stafin e zyreve regjionale të Ministrisë, si dhe 

zyrat komunale për bujqësi;      
• Takim me shefin e sektorit të Projekteve të Zhvillimit Rural dhe depertamente tjera;   
• Përfaqëson shefin e sektorit në rastin e mungesës;   
• Raportimi;   
• Bashkëpunimi me këshilltar të jashtëm;   
• Trajnime.                                                                                                                                         

 
Kualifikimet për këtë vend të punës: 

• Diplomë Universitare;   
• Një (1) vitt përvojë në lëmin përkatës; 
• Të ketë aftësi në organizim, komunikim dhe në përcaktimin e prioriteteve të punëve; 
• Gatishmëri për të vepruar në mënyrë të pavarur dhe më pak mbikëqyrje. 

 
 
IV. 
Titulli i vendit të punës:  Zyrtar ligjor – një  (1) pozitë  
Ref:                                   AZHB -05/2016 
Paga bruto:                      437.55 euro 
Vendi i punës:                  Prishtinë 
Lloji i kontratës:             “Marrëveshje për shërbime të veçanta” (kohëzgjatje 6 muaj) 
 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

• Harton akte normative, si dhe aktet tjera juridike të cilat dalin nga fushëveprimtaria e 
institucionit në bazë të procedurave të përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi;  

• Siguron përputhshmërinë e projektligjeve dhe akteve tjera nënligjore me                
legjislacionin në fuqi në Kosovë;  

• Kujdeset që përmbajtja dhe forma e aktit normativ të është sa më e saktë, si 
nga aspekti gjuhësor dhe teknik, si dhe të jenë identike në të tri gjuhët zyrtare; 

• Bënë hulumtime dhe analiza të informatave në temat e caktuara nga 
mbikëqyrësi dhe identifikon opsionet ose çështjet për shqyrtim;  

• Sipas kërkesës dhe sipas udhëzimeve të nivelit më të lartë jep opinione ligjore, 
si dhe bën hartimin e projektmarrëveshjeve, projektvendimeve dhe projekt 
akteve të tjera;  

• Bashkëpunon dhe komunikon me njësitë tjera brenda dhe jashtë institucionit për 
aktivitetet që ndërlidhen me fushën e legjislacionit. 

 
• Kryen edhe punë tjera në pajtim me qëllimin e vendit të punës të cilat mund të kërkohen 

kohë pas kohe nga mbikëqyrësi. 
 
Kualifikimet për këtë vend të punës: 

• Diplomë Universitare;   
• Një (1) vit përvojë në lëmin përkatës; 
• Të ketë aftësi në organizim, komunikim dhe në përcaktimin e prioriteteve të punëve; 
• Gatishmëri për të vepruar në mënyrë të pavarur dhe më pak mbikëqyrje. 

 
Data e shpalljes: 22.04.2016  
Data e mbylljes: 28.04.2016 
 



Shërbimi Civil i Kosovës i shërben të gjithë popullit të Kosovës dhe mirëpret aplikacionet prej 
meshkujve dhe femrave të të gjitha komuniteteve kosovare. 

 
Aplikacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh. Vetëm kandidatët që hyjnë në listën e 
përzgjedhur do të informohen.  
Dokumentet duhet të jenë fotokopje, përndryshe nuk kthehen. 

 
Procedura e Aplikimit: Formularët për aplikim mund të mirren dhe dorëzohen në Divizionit e 
Personelit në  Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Ndërtesa e Ish Partive Politike në 
Prishtinë, nr. 237 – 240 kati II zona C. 
Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë 
do të kontaktohen. 
 
 
 
 
 
 


