Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural/Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva
i Ruralnog Razvoja/Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, mbështetur në Ligjin nr. 03/L-149, për
Shërbimin Civil në Republikën e Kosovës”, dhe Rregullores nr. 02/2010, “Për Procedurat e
Rekrutimit në Shërbimin Civil”, me qëllim të realizimit të procedurave të rekrutimit shpall:
KONKURS
Për plotësimin e vendeve të punës
I.
Titulli i pozitës:
Ref:
Njësia Organizative:
Vend i punës:
Kategoria funksionale:
Koeficienti/ grada:

Zyrtar i Lartë për Agrokimi
IBK -04/15
Instituti Bujqësor i Kosovës
Pejë
Niveli profesional
8

Qëllimi i vendit të punës:
Hulumtimi analizimi dhe komentimi i analizave kimike në tokat bujqësore.
Detyrat kryesore:
 Harton dhe zbaton programe për kërkime të aplikuara dhe demonstrime në fermën
eksperimentale të Institutit Bujqësor të Kosovës dhe në ferma private për problemin e
trajtimeve të tokave bujqësore dhe të ushqyerit e bimëve;
 Programimi i drejtë i sistemit të ushqimit dhe përdorimit të plehrave për drithëra, perime,
pemë frutore, hardhi të rrushit dhe kultura industriale e foragjere në funksion të marrjes
së prodhimeve në përputhje më potencialin e tyre biologjik;
 Në bashkëpunim më sektorë hulumtues të Institutit Bujqësor të Kosovës përgatit projekte
të teknologjive për monitorimin e tokave dhe të ushqyerit e bimëve bujqësore;
 Përgatit programe për monitorimin e tokave acidike dhe alkalike përmes zbatimit të
masave përmirësuese – gëlqerëzimi dhe sulfurizimi;
 Hulumtimi dhe monitorimi i masave për zvogëlimin/shtimin e toksicitetit dhe humusit në
toka bujqësore;
 Gjurmimi i resurseve natyrore të masiveve gëlqerore dhe konstatimi i vlerave përdoruese;
 Përcaktimi i bilancit orientues ushqyes për kulturat bujqësore;
 Komentimi i rezultateve të analizave kimike dhe rekomandimi për rritjen e vlerave
ushqyese në toka bujqësore;
 Asiston në realizimin e projektit për përkufizimin e zonave kultivuese për territorin e
Republikës së Kosovës;
 Puna kërkimore dhe profesionale për aftësimin e zbatimit të udhëzimeve dhe standardeve
ndërkombëtare lidhur më të ushqyerit e bimëve;
 Përgatit dhe publikon fletë palosje, materiale informative për fermerët dhe punime
shkencore në funksion të avancimit të teknologjive tek të ushqyerit e bimëve;
 Asiston sektorin e tokave në realizimin e objektivave të tij;
 Siguron ekspertizë teknike për strukturat e shërbimit këshillimor dhe fermerë;



Organizon trajnime dhe praktikë për studentë dhe ekspertë në këtë lami.

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:
 Njohuri të thellë dhe të specializuar në fushën e bujqësisë;
 Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe
këshillave profesionale;
 Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Exce, Power Point,
Access);
 Diplomë Universitare në Bujqësi;
 3 vite përvojë pune profesionale.

II.
Titulli i pozitës:
Ref:
Njësia Organizative:
Vend i punës:
Kategoria funksionale:
Koeficienti/ grada:

Zyrtar i Lartë për Pemëtari
IBK-05/15
Instituti Bujqësor i Kosovës
Pejë
Niveli profesional
8

Qëllimi i vendit të punës:
Puna kërkimore, testimi laboratorik i frutave të pemëve.
Detyrat kryesore:
 Puna kërkimore për hulumtimin e teknologjive të reja për kultivimin e llojeve të
ndryshme të drufrutorëve në kushte klimatike – tokësore në nivel vendi;
 Menaxhimi i stafit dhe pajisjeve tjera në funksion të organizimit të detyrave dhe
përgjegjësive të sektorit të pemëtarisë;
 Realizimi i projektit për pemishten amë më Free Virus, për farorë dhe bërthamorë, si dhe
mbështetjen profesionale e praktike për hulumtimin, organizimin dhe mirëmbajtjen e
resurseve gjenetike natyrore për dru frutore;
 Puna kërkimore për testimin fushorë të pemëve të ulëta, si dhe hulumtimin dhe
përkufizimin e zonave kultivuese të drufrutorëve për territorin në nivel vendi;
 Puna kërkimore në hulumtimin e alternativave mes prodhimit konvencional e organik;
 Testimi laboratorik i parametrave kualitativ të frutave të pemëve dhe përcaktimi i fazës së
pjekjes së frutave dhe vjeljes;
 Puna kërkimore dhe profesionale lidhur më hulumtimin dhe përkufizimin e zonave
kultivuese për dru frutorë dhe pemë të ulëta;
 Puna kërkimore në certifikimin e kualitetit të fidanëve të pemëve dhe certifikimin e
prodhimit organik;
 Puna kërkimore dhe profesionale për zbatimin e standardeve ndërkombëtare për cilësinë
e prodhimeve bujqësore;
 Mbështetje teknike e profesionale e sektorëve të Institutit, Ministrisë e Qeverisë lidhur
më problematikat e pemëve frutore;
 Përfaqësimi i brendshëm dhe jashtëm i Institutit lidhur më çështjet e pemëve frutore;
 Organizon trajnime dhe praktikë për studentë dhe ekspertë në lëmin e pemëtarisë.
Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:
 Njohuri të thellë dhe të specializuar në fushën e bujqësisë;
 Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe
këshillave profesionale;
 Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Exce, Power Point,
Access);




Diplomë Universitare në Bujqësi;
3 vite përvojë pune profesionale.

III.
Titulli i pozitës:
Ref:
Njësia Organizative:
Vend i punës:
Kategoria funksionale:
Koeficienti/ grada:

Zyrtar i Lartë për Politika Bujqësore dhe Tregje
DPBT-06/15
Departamenti për Politika Bujqësore dhe tregje
Prishtinë
Niveli profesional
8

Qëllimi i vendit të punës:
Organizimi dhe menaxhimi i rregullt i detyrave për përkrahje direkte.
Detyrat kryesore:
 Merr pjesë në hartimin e programit vjetor për pagesat direkte për sektorin e bujqësisë;
 Merr pjesë në hartimin e politikave dhe strategjive për pagesat direkte;
 Merr pjesë në hartimin e legjislacionit primar dhe sekondar per pagesat direkte;
 Njohuri me PPB me shtyllën e parë Pagesat direkte, si dhe për rregulloren e BE-s për
pagesa direkte;
 Bënë vlerësimin vjetor të realizimit të pagesave direkte për të gjitha nënmasat;
 Monitoron implementimin e programit bazuar në Udhëzimin Administrativ per pagesa
direkte;
 Bashkëpunon ngushtë dhe në vazhdimësi me AZHB;
 Bashkëpunon me organizatat releveante vendore dhe ndërkombëtare;
 Harton raporte vjetore për realizimin e pagesave direkte për të gjithë sektorët e
mbështetur nga Ministria.
Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:
 Njohuri të thellë dhe të specializuar në fushën e bujqësisë;
 Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe
këshillave profesionale;
 Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Exce, Power Point,
Access);
 Diplomë Univerzitare në Bujqësi.
 3 vite përvojë pune profesionale.

IV.
Titulli i pozitës:

Zyrtar për Politika Pyjore
Ref:
DP-07/15
Njësia Organizative:
Departamenti i Pylltarisë
Vend i punës:
Prishtinë
Kategoria funksionale: Niveli profesional
Koeficienti/ grada:
7.5
Qëllimi i vendit të punës:
Angazhimi rreth menaxhimit, mbrojtjes dhe shfrytëzimit të resurseve pyjore.

Detyrat kryesore:
 Merr pjesë dhe angazhohet në krijimin e politikave të menaxhimit, mbrojtjes, kultivimit
dhe shfrytëzimit të pyjeve dhe resurseve pyjore;
 Merr pjesë dhe angazhohet në krijimin e strategjisë dhe politikës zhvillimore të sektorit
pyjor në përgjithësi;
 Analizon dhe harton propozimin e politikave, makro-ekonomike në lëminë e pylltarisë
(taksat, çmimet, doganat, stimulimet (subvencionet), etj;
 Merr pjesë në krijimin e politikave të përdorimit dhe shfrytëzimit të tokave pyjore,
prodhimeve jodrusore gjueti, ekoturizëm, etj;
 Harton projekte zhvillimore;
 Ofron mbështetje profesionale dhe këshilla në krijimin e politikave të menaxhimit me
pyje dhe resurse pyjore;
 Merr pjesë në implementimin dhe elaborimin e koncepteve të përgjithëshme në
përgatitjen e politikave manaxhuese, trajnuese dhe edukuese në pylltari;
 Përcjellë rrjedhat ndërkombëtare të politikave menaxhuese dhe mbrojtjes së pyjeve dhe
resurseve pyjore;
 Propozon ndryshime legjislative të menaxhimit me pyje dhe resurse pyjore;
 Zyrtari për politika pyjore dhe zhvillim kryen edhe punë tjera me interes të Departamentit
të Pylltarisë dhe me kërkesë të shefit të Divizionit.
Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:
 Njohuri të thellë dhe të specializuar në fushën e pylltarisë;
 Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe
këshillave profesionale;
 Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point,
Access);
 Diplomë Universitare në Pylltari;
 2 vite përvojë pune profesionale.

V.
Titulli i pozitës:
Ref:
Njësia Organizative:
Vend i punës:
Kategoria funksionale:
Koeficienti/ grada:

Zyrtar i Lartë për Fitopatologji
IBK-08/15
Instituti Bujqësor i Kosovës
Pejë
Niveli profesional
8

Qëllimi i vendit të punës:
Menaxhimi i kontrollit dhe mbrojtjes së bimëve në fushën e sëmundjeve virusale.
Detyrat kryesore:
 Përfaqëson Institutin Bujqësor të Kosovës në aktivitete brenda dhe jashtë vendit lidhur
me studimet, kontrollin dhe prezantimin e sëmundjeve virusale;
 Planifikon dhe organizon stafin projektet, buxhetin dhe aktivitetet e punëve të Sektorit
Drejtorisë dhe laboratorit të mbrojtjes së bimëve;
 Planifikon dhe organzion stafin, pajisjet dhe punë laboratorike në laboratorin e testimit
dhe diagnostifikimit të sëmundjeve virusale;
 Aktivitetet profesionale për aplikimin e masave fitosanitare në territorin e Republikës së
Kosovës në harmoni me parimet e karantinës bimore për tregti ndërkombëtare dhe
udhëzimet për analizën e rrezikut nga dëmtuesit si dy detyra me përgjegjësi institucionale
ndaj Koventës Ndërkombëtare për Mbrojtje të Bimëve;









Aktivitetet profesionale për harmonizimin e procedurav e të testimit dhe diagnostifikimit
të virozëve dhe masave mbrojtëse me Udhëzimet e BE–së dhe metodave diagnostike të
Organizatës Europiane të Mbrojtjes së Bimëve;
Planifikon dhe organizon strategjitë e monitorimit të sëmundjeve virusale në nivel vendi
Organizon shërbime laboratorike të testimit dhe diagnostifikimit të virozëve, sipas
rregullave udhëzimeve dhe standardeve ndërkombëtare të KNMB, OEMB dhe ISO;
Mbështetë punën e Qendrës për Sinjalizim dhe Paralajmërim të zhvillimit të patogjenëve
bimor;
Planifikon dhe organizon udhëzime për masat mbrojtëse ndaj sëmundjeve virusale;
Organizon përgatitjen e manualit të cilësisë dhe akreditimin e metodave dhe procedurave
të testimit dhe diagnostifikimit të virozëve dhe sëmundjeve virusale;
Organizon çertifikimin e gjendjes shëndetësore të prodhimeve bimore, bujqësore e
organike dhe farërave e fidanëve.

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:
 Diploma Universitare e Fakultetit të Bujqësisë –Mbrojtjes së Bimëve
 3 vite përvojë pune në lëmin përkatës
 Njohja e punës me kompjuter dhe aftësitë për të përdorur me efekt: Windows, World,
Exel, Access dhe Microsoft Office;
 Vullnet për të marrë pjesë në kurset dhe trajnimet arsimuese dhe vazhdimisht të freskoj
diturinë.

VI.
Titulli i pozitës:
Ref:
Njësia Organizative:
Vend i punës:
Kategoria funksionale:
Koeficienti/ grada:

Zyrtar i Lartë për Pesticide
IBK-09/15
Instituti Bujqësor i Kosovës
Pejë
Niveli profesional
8

Qëllimi i vendit të punës:
Menaxhimi i kontrollit dhe mbrojtjes së bimëve në fushën e sëmundjeve virusale.
Detyrat kryesore:
 Testimi analitik i mbetjeve të pesticideve në ushqime, uji, ushqime të kafshëve, në verëra,
pije alkoolike e joalkoolike dhe prodhime bujqësore e blegtorale;
 Testimi analitik i mbetjeve të ndotësve organik në ushqime, uji, ushqime të kafshëve, në
verëra, pije alkoolike e jo alkoolike dhe prodhime bujqësore e blegtorale;
 Monitorimi dhe menaxhimi i stafit, pajisjeve laboratorike dhe reagjentëve kimik në
funksion të aktiviteteve rutinë për kryerjen e analizave laboratorike për caktimin e
niveleve të lejuara të mbetjeve të pesticideve dhe ndotësve organik sipas standardit
ndërkombëtar ISO 17025;
 Kontrollon dhe mbikëqyr zhvillimin e procedurave të analizave laboratorike në zbatim të
standardit ndërkombëtar të BE-së ISO 17025 për punë laboratorike;
 Hulumton metodat laboratorike më inovacion për testimin analitik të mbetjeve të
pesticideve dhe ndotësve organik;
 Evidentimi i mostrave në regjistër dhe vërtetimi i raporteve të rezultateve;
 Hulumtimi i teknologjive dhe metodave të testimeve analitike për testimin e dioksinës në
zinxhirin ushqyes dhe produkte ushqimore;







Kontaktet Online me laboratorët regjional dhe ndërkombëtar, lidhur më standardizimin e
procedurave të testimeve analitike për parametra të caktuar dhe organizon pjesëmarrjen e
laboratorit të mbetjeve kimike në Testet Krahasuese Ndër Laboratorike;
Organizon akreditimin e procedurave laboratorike për parametrat e përcaktimit të
mbetjeve të pesticideve dhe ndotësve organik;
Përfaqëson Institutin Bujqësor të Kosovës në studime shkencore, trajnime dhe konferenca
rajonale për çështjen e mbetjeve të pesticideve dhe mbetjeve të ndotësve organik;
I përgjigjet Udhëheqësit të laboratorit analitik dhe Menaxherit të Cilësisë;
Organizon trajnime dhe praktik për student dhe ekspert në këtë lami.

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:
 Diplomë Universitare;
 3 vite përvojë pune;
 Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
 Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe
këshillave profesionale;
 Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point,
Access);

VII.
Titulli i pozitës:
Ref:
Njësia Organizative:
Vend i punës:
Kategoria funksionale:
Koeficienti/ grada:

Zyrtari i Lartë për Kultura Bujqësore
IBK-10/15
Instituti Bujqësor i Kosovës
Pejë
Niveli profesional
8

Qëllimi i vendit të punës:
Planifikimi i projekteve hulumtuese për drithëra dhe kultura bujqësore.
Detyrat kryesore:
 Bënë planifikimin e projekteve hulumtuese dhe testuese për drithëra dhe kultura tjera
industriale bujqësore, si dhe zbatimin e standardeve ndërkombëtare lidhur më fazat dhe
fenofazat e zhvillimit të drithërave dhe kulturave tjera bujqësore;
 Në funksion të rritjes të efektit institucional për gamën e hulumtimeve dhe zbatimeve
shkencore në lëmin e prodhimit bimorë zbaton teknikat e seleksionimit gjenetik tek
kulturat bujqësore dhe propozon zbatimin e metodave dhe teknologjive të reja për fushën
e hulumtimeve shkencore në funksion të nxjerrjes së rezultateve të pranueshme për
institucione relevante vendore dhe ndërkombëtare;
 Në bashkëveprim më institucione akademike e hulumtuese vendore e ndërkombëtare
ngrit kapacitetet e hulumtimeve dhe zbatimeve shkencor në funksion të realizimit të
projekteve kapitale për sektorin e drithërave në nivel vendi dhe zbatimin laboratorik të
Gel-Hidrolizës për determinimin laboratorik për varietete të grurit;
 Në bashkëveprim ditorë më sektorin e tokave dhe laboratorëve të mbrojtjes së bimëve
dhe kontrollit të kualitetit të farërave, planifikon realizimin e projekteve për zonat
kultivuese dhe zona të lira për kultivimin e drithërave në nivel vendi;
 Planifikon dhe monitoron buxhetin vjetorë në funksion të realizimit të projektet
hulumtuese dhe testuese për drithëra dhe kultura tjera bujqësore dhe bimore;
 Monitoron projektet hulumtuese më karakter të punimeve shkencore në kompetencë të
drejtorisë për hulumtime të prodhimit bujqësor;







Mbikëqyrë në mënyrë të vazhdueshme – më metodën e observimit më pjesëmarrje- të
gjitha zhvillimet në sektorët hulumtues dhe laboratorin e kontrollit të kualitetit të
farërave;
Në bashkëpunim më udhëheqësit e sektorëve hulumtues dhe udhëheqësin e laboratorit të
kontrollit të kualitetit të farërave koordinon stafin dhe pajisjet e punës në funksion të
realizimit të projekteve për hulumtime, testuese dhe certifikime fushore e laboratorike të
farërave, si dhe harton e vërteton raporte lidhur më këto aktivitete;
Përfaqësimi i Institutit Bujqësor të Kosovës në konferenca dhe simpoziume shkencore
brenda dhe jashtë vendit për projekte relevante, si dhe participimi në trajnime dhe vizita
studimore brenda dhe jashtë vendit;
Kjo pozitë i raporton dhe mbikëqyret drejtpërdrejt nga Drejtori i Institutit.

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:
 Diploma Universitare e Fakultetin e Bujqësisë, Drejtimi i Prodhimit Bujqësor ose
Teknologji e ushqimit;
 3 vite përvojë pune në profesion;
 Njohuri paraprake për të asistuar në stafin e lartë menaxhues të administratës publike;
 Njohja e punës me kompjuter dhe aftësitë për të përdorur me efekt: Windows, World,
Exel, Access, dhe Microsoft Office.
Data e shpalljes së konkursit me: 25.12.2015
Data e mbylljes së konkursit me: 08.01.2016
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 te meren parasysh. Vetëm kandidatët që hyjnë në listën e
përzgjedhur do të informohen.
Dokumentet duhet te jenë fotokopje përndryshe nuk kthehen.
Procedura e Aplikimit: Formularët për aplikim mund të mirren dhe dorëzohen në Divizionin e
Burimeve Njerëzore në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Ndërtesa e Ish
Partive Politike në Prishtinë, nr.237 – 240 kati II zona C.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural/MinistarstvoPoljoprivrede, Šumarstva
i Ruralnog Razvoja/MinistryofAgriculture, Forestryand Rural Development

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, u skladu sa zakonom br. 03/L-149, za
civilnu službu Republike Kosova”, i uredbe br. 02/2010, “Za procedure zapošljavanja u civilnoj
službi”, sa ciljem realizacije procedure zapošljavanja, obijavljuje:

KONKURS
Za popunjavanje radnih mesta
I.
Naziv pozicije:
Ref:
Organizaciona jedinica:
Lokacija radnog mesta:

Visoki službenik za agro-hemiju
PIK -04/15
Poljoprivredni Institut Kosova
Peć

Funkcionalna kategorija:
Koeficijenat/stepen:

Stručni nivo
8

Svrha radnog mesta:
Istraživanje, analiziranje i komentiranje hemijskih analiza na poljoprivrednim zemljištima.
Glavne dužnosti:
 Priprema i sprovodi programe za primenjena istraživanja i demonstracije na
eksperimentalnim gazdinstvima Poljoprivrednog Institura Kosova, kao i na privatnim
gazdinstvima, za probleme tretiranja poljoprivrednih zemljišta i ishranu biljaka;
 Direktno programiranje sistema hrane i korišćenje đubriva za žitarice, povrće, voće,
vinovu lozu i industrijske useve krmnog bilja, za dobijanje proizvoda u skladu sa
njihovim biološkim potencijalom;
 U saradnji sa istražnim sektorima Poljoprivrednog Instituta Kosova, priprema tehnološke
projekte za nadgledanje zemljišta i ishranu poljoprivrednih biljaka;
 Priprema programe za nadgledanje kiselog i alkalnog zemljišta, putem sprovođenja
sanacionih mera – pojavljivanje krečnjaka i sulfura;
 Istraživanje i nadgledanje mera za smanjenje/povećanje toksičnosti i humusa na
poljoprivrednim zemljištima;
 Ispitivanje prirodnih resursa krečnjačkih masiva i utvrđivanje korisničke vrednosti;
 Određivanje ravnoteže hranljivih materija za poljoprivredne useve;
 Komentiranje rezultata hemijskih analiza i pružanje preporuka za povećanje hranljivih
vrednosti na poljoprivrednom zemljištu;
 Pomaže pri realizaciji projekta za ograničenje zona za kultivaciju za teritoriju Republike
Kosova;
 Istražni i stručni rad za osposobljavanje i sprovođenje uputstava i međunarodnih
standarda koji se odnose na ishranu biljaka;
 Priprema i obijavljuje letke, informativne materijale za poljoprivrednike i naučne radove
za unapređenje prehrambenih tehnologija za biljke;
 Pomaže sektor zemljišta za realizaciju ciljeva;
 Pruža tehničku ekspertizu za strukture savetodavne službe i poljoprivrednike;
 Organizuje obuke i praksu za učenike i stručnjake iz ove oblasti.
Kvalifikacije i tražene sposobnosti:
 Dobro i specijalizovano poznavanje iz poljoprivredne oblasti;
 Istraživačke, analitičke, procenjivačke sposobnosti i sposobnost za formulisanje
preporuka i stručnih saveta;
 Računarske sposobnosti za programske aplikacije (Word, Excel,PowerPoint, Access);
 Univerzitetska diploma iz poljoprivredne oblasti;
 3 godine stručnog radnog iskustva.

II.
Naziv pozicije:
Ref:
Organizaciona jedinica:
Lokacija radnog mesta:
Funkcionalna kategorija:
Koeficijenat/stepen:

Visoki službenik za voćarstvo
PIK-05/15
Poljoprivredni Institut Kosova
Peć
Stručni nivo
8

Svrha radnog mesta:
Istražni rad, laboratorijsko testiranje voćnih plodova.

Glavne dužnosti:
 Istražni rad za istraživanje novih tehnologija za uzgajanje različitih voćnih vrsta pod
klimatskim uslovima – zemljšnim uslovima na nivou zemlje;
 Upravljanje osobljem i drugim uređajima za organizovanje dužnosti i odgovornosti
voćarskog sektora;
 Realizacija projekta za matični voćnjak sa Free Virus, za semeno i jezgričasto voće, kao i
stručna i praktična podrška za istraživanje, organizaciju i održavanje prirodnih genetskih
resursa za voćna stabla;
 Istražni rad za poljsko testiranje niskih voćnih stabala, kao i istraživanje i ograničenje
kultivacionih zona voćnih stabala za teritoriju na nivou zemlje;
 Istražni rad pri istraživanju alternativa putem konvencionalne i organske proizvodnje;
 Laboratorijsko testiranje kvalitativnih parametra voćnih plodova i određivanje faze
sazrevanja plodova i berbe;
 Istražni i stručni rad koji se odnosi na istraživanje i ograničenje kultivacionih zona za
voćna stabla i nisko voće;
 Istražni rad za sertifikovanje kvaliteta voćnih sadnica i sertifikovanje organske
proizvodnje;
 Istražni i stručni rad za sprovođenje međunarodnih standarda za kvalitet poljoprivrednih
proizvoda;
 Tehnička i stručna podrška sektora instituta, ministarstva i vlade u vezi sa
problematikama voćnih plodova;
 Unutrašnje i spoljašnje predstavljanje instituta za pitanja koja se odnose na vočne
plodove;
 Organizovanje obuka i prakse za učenike i stručnjake iz voćarske oblasti.
Kvalifikacije i tražene sposobnosti:
 Dobro i specijalizovano poznavanje iz poljoprivredne oblasti;
 Istraživačke, analitičke, procenjivačke sposobnosti i sposobnost za formulisanje
preporuka i stručnih saveta;
 Računarske sposobnosti za programske aplikacije (Word, Excel,PowerPoint, Access);
 Univerzitetska diploma iz poljoprivredne oblasti;
 3 godine stručnog radnog iskustva.

III.
Naziv pozicije:
Ref:
Organizaciona jedinica:
Lokacija radnog mesta:
Funkcionalna kategorija:
Koeficijenat/stepen:

Visoki službenik za direktnu podršku
OPPT-06/15
Department Poljoprivrednih Politika i Trgovine

Priština
Stručni nivo
8

Svrha radnog mesta:
Organizovanje i redovno upravljanje dužnostima za direktne podrške.
Glavne dužnosti:
 Učestvuje pri pripremi godišnjeg programa za direktna plaćanja za poljoprivredni sektor;
 Učestvuje pri pripremi politika i strategija za direktna plaćanja;
 Učestvuje pri pripremi primarnog i sekundarnog zakodavstva za direktna plaćanja;
 Poznavanje PPB-a za prvi stepen direktnih plaćanja, kao i poznavanje o EU uredbama za
direktna plaćanja;
 Vrši godišnju procenu realizacije direktnih plaćanja za sve podmere;






Nadgleda sprovođenje programa zasnovanog na administrativnom uputstvu za direktna
plaćanja;
Blisko i kontinuirano sarađuje sa APR-om;
Sarađuje sa relevantnim domaćim i međunarodnim organizacijama;
Priprema godišnje izveštaje za realizaciju direktnih plaćanja za sbve sektore koje
podržava ministarstvo.

Kvalifikacije i tražene sposobnosti:
 Dobro i specijalizovano poznavanje iz poljoprivredne oblasti;
 Istraživačke, analitičke, procenjivačke sposobnosti i sposobnost za formulisanje
preporuka i stručnih saveta;
 Računarske sposobnosti za programske aplikacije (Word, Excel,PowerPoint, Access);
 Univerzitetska diploma iz poljoprivredne oblasti;
 3 godine stručnog radnog iskustva.

IV.
Naziv pozicije:

Ref:
Organizaciona jedinica:
Lokacija radnog mesta:
Funkcionalna kategorija:
Koeficijenat/stepen:

Službenik za šumske politike
OŠ-07/15
Odeljenje šumarstva
Priština
Stručni nivo
7.5

Svrha radnog mesta:
Angažovanje oko upravljanja, zaštite i korišćenja šumskih resursa.
Glavne dužnosti:
 Učestvuje i angažuje se za stvaranje politika za upravljanje, zaštitu, uzgajanje i korišćenje
šuma i šumskih resursa;
 Učestvuje i angažuje se za stvaranje strategije i razvojne politike šumskog sektora
uopšte;
 Analizira i priprema predloge za politike, makro-ekonomske u šumarskoj oblasti (porezi,
cene, carina, stimulacije, subvencije, itd.);
 Učestvuje pri stvaranju politika za upotrebu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta,
nedrvnih proizvoda, lov, ekoturizam, itd;
 Priprema razvojne projekte;
 Pruža stručnu podršku i savete za stvaranje politika za upravljanje šumama i šumskim
resursima;
 Učestvuje tokom sprovođenja i razrađivanja opštih koncepta za pripremanje upravnih
politika, politika za obuke i obrazovanje u šumarstvu;
 Prati međunarodna dešavanja upravnih politika i zaštitu šuma i šumskih resursa;
 Predlaže zakonodavne izmene upravljanja šumama i šumskim resursima;
 Službenik je za šumske politike i razvoj i vrši i druge dužnosti koje su od interesa za
odeljenje šumarstva, a deluje i po zahtevu šefa divizije.
Kvalifikacije i tražene sposobnosti:
 Dobro i specijalizovano poznavanje iz šumarske oblasti;
 Istraživačke, analitičke, procenjivačke sposobnosti i sposobnost za formulisanje
preporuka i stručnih saveta;
 Računarske sposobnosti za programske aplikacije (Word, Excel,PowerPoint, Access);
 Univerzitetska diploma iz šumarske oblasti;



3 godine stručnog radnog iskustva.

V.
Naziv pozicije:
Ref.
Organizativna jedinica:
Radno mesto:
Funkcionalna kategorija:
Koeficijenat /stepen:

Visoki službenik za fitopatologiju
PIK -08/15
Poljoprivredni Institut Kosova
Peć
Stručni nivo
8

Svrha radnog mesta:
Upravljanje i kontrolisanje i zaštita biljaka u oblasti virusnih bolesti.
Glavne dužnosti:
 Predstavlja Kosovski Poljoprivredni Institut u aktivnostima unutar i van zemlje, koje se
odnose na studije, kontrole i predstavljanje virusnih bolesti.
 Planira i organizuje osoblje, projekte, budžet i radne aktivnosti sektora odeljenja i
laboratorije za zaštitu bilja.
 Planira i organizuje osoblje, uređaje i laboratorijski rad u laboratoriji za testiranje i
dijagnostikovanje virusnih bolesti.
 Sprovodi profesionalne aktivnosti za primenu fitosanitarnih mera na teritoriji Republike
Kosova u skladu sa principima biljne karantine za međunarodnu trgovinu i uputstva za
analizu rizika od štetočina kao dve dužnosti institucionalne odgovornosti prema
međunarodnoj konvenciji z azaštitu bilja.
 Sprovodi profesionalne aktivnosti usklađivanje procedura za testiranje i dijagnostiku
viroza i zaštitnih mera sa uputstvima EU-a i dijagnostičkih metoda Evropske organizacije
za zaštitu bilja.
 Planira i organizuje strategiju za nadgledanje vurisnih oboljenja na nivou zemlje.
 Organizuje laboratorijske usluge za testiranje i dijagnostiku viroza, shodno pravilima,
uputstvima i međunarodnim standardima KNMB-a, OEMB-a i ISO.
 Podržava rad centra za signalizaciju i obaveštavanje za razvoj biljnih patogena.
 Planira i organizuje uputstva za zaštitne mere protiv vurisnih oboljenja.
 Organizuje pripremu priručnika o kvalitetu i akreditaciji metoda i procedura za testiranje
i dijaksnostiku viroza i virusnih oboljenja.
 Organizuje overavanje zdravstvenog stanja biljnih, poljoprivrednih i organskih
proizvoda i semena i sadnica.
Kvalifikacije i tražene sposobnosti:
 Univerzitetska diploma poljoprivrednog fakulteta – zaštita bilja;
 3 godine radnog iskustva u odgovarajućoj oblasti;
 Poznavanje rada na kompjuteru i sposobnosti za efikasnu upotrebu: Windows, Word,
Exel, Access i Microsoft Office;
 Voljnost učestvovanja na kursevima i edukativnim obukama i stalno ažuriranje znanja.

VI.
Naziv pozicije:
Ref.
Organizativna jedinica:
Radno mesto:
Funkcionalna kategorija:

Visoki službenik za pesticide
PIK -09/15
Poljoprivredni Institut Kosova
Peć
Stručni nivo

Koeficijenat /stepen:

8

Svrha radnog mesta:
Analitičko testiranje ostataka pesticida u hrani, ostataka organskih zagađivača u hrani.
Glavne dužnosti:
 Vrši analitičko testiranje ostataka pesticida u hrani, vodi, hrani za stoku, vinu, alkoholnim
i nealkoholnim napicima i ostalim poljoprivrednim i stočarskim proizvodima;
 Vrši analitičko testiranje organskih zagađivača u hrani, vodi, hrani za stoku, vinu,
alkoholnim i nealkoholnim napicima i ostalim poljoprivrednim i stočarskim proizvodima;
 Nadgleda i upravlja osobljem, laboratorijskim uređajima i hemijskim reagensima za
održavanje rutinskih aktivnosti za vršenje laboratorijskih analiza za utvrđivanje
dozvoljenog nivoa ostataka pesticida i organskih zagađivača shodno međunarodnom
standardu ISO 17025;
 Kontroliše i nadgleda razvoj procedura laboratorijskih analiza u sprovođenju
međunarodnog standarda EU-a ISO 17025 za laboratorijske poslove;
 Istražuje laboratorijske metode sa inovacijom za analitičko testiranje ostataka pesticida i
organskih zagađivača;
 Uzorke evidentira u registar i overava izveštaje rezultata;
 Istražuje tehnologije i metode za analitička testiranja dioksina u prehrambenom lancu i
prehrambenim proizvodima;
 Održava online kontakte sa regionalnim i međunarodnim laboratorijama, u vezi sa
standardizacijom procedura za analitička testiranja za utvrđene parametre i organizuje
učešće laboratorije hemijskih ostataka u među-laboratorijskim uporednim testovima;
 Organizuje akreditaciju laboratorijskih procedura za parametre određivanja ostataka
pesticida i organskih zagađivača;
 Predstavlja Kosovski Poljoprivredni Institut na naučnim studijama, obukama i
regionalnim konferencijama o pitanju pesticida i ostataka organskih zagađivača;
 Odgovara rukovodiocu analitičke laboratorije i menadžeru za kvalitet;
 Organizuje obuke i praksu za studente i stručnjake iz ove oblasti.
Kvalifikacije i tražene sposobnosti:


Univerzitetska diploma;



3 godine radnog iskustva;
Komunikativne sposobnosti, sposobnosti u planiranju rada i rukovođenje ekipe;
Istraživačke i analitičke sposobnosti, sposobnosti procenjivanja i formulisanja preporuka
i stručnih saveta;
Računarske sposobnosti programskih aplikacija (Word, Excel, Power Point, Access);





VII.
Naziv pozicije:
Ref:
Organizativna jedinica:
Radno mesto:
Funkcionalna kategorija:
Koeficijenat /stepen:

Visoki službenik za poljoprivredne kulture
PIK -10/15
Poljoprivredni Institut Kosova
Peć
Stručni nivo
8

Svrha radnog mesta:
Planiranje istražnih projekata za žitarice i poljoprivredne useve.
Glavne dužnosti:















Planira istražne projekte i projekte testiranja za žitarice i i ostale industrijske
poljoprivredne useve, i sprovodi međunarodne standarde koji se odnose na faze i
fenofaze za razvijanje žitarica i ostalih poljoprivrednih useva;
U cilju povećanja institucionalnog uticaja za niz istraživanja i naučnih sprovođenja u
oblasti biljne proizvodnje, sprovodi tehnike genetske selekcije kod poljoprivrednih useva
i predlaže sprovođenje metoda i novih tehnologija za oblast naučnih istraživanja u cilju
dobijanja prihvatljivih rezultata za odgovarajuće domaće i međunarodne institucije;
U saradnji sa akademskim domaćim i međunarodnim institucijama, povećava kapacitet
naučnih istraživanja i sprovođenja u cilju realizacije kapitalnih projekata za sektor
žitarica na domaćem nivou i laboratorijskog sprovođenja gel-hidrolize za laboratorijsko
utvrđivanje pšeničnih sorti;
U svakodnevnoj interakciji sa sektorom zemljišta i laboratorija za zaštitu bilja i
kontrolisanja semenog kvaliteta, planira realizaciju projekata za zone uzgajanja i
slobodne zone za uzgajanje žitarica na domaćem nivou;
Planira i nadgleda godišnji budžet u cilju realizacije istraživačkih projekata i projekata
zua testiranje za žitarice i ostale poljoprivredne i biljne useve;
Nadgleda istraživačke projekte načunog karaktera u nadležnosti odeljenja za istraživanje
poljoprivredne proizvodnje;
Kontinuirano nadgleda – metodom nadgledanja sa učešćem – sva dešavanja u
istraživačkom sektoru i kontrolnoj laboratoriji za semeni kvalitet;
U saradnji sa rukovodiocima istraživačkih sektora i rukovodstvom laboratorije za
kontrolisanje semenog kvaliteta, koordiniše osoblje i radne uređaje u cilju realizacije
projekata za istraživanje, testiranje i overavanje poljnog i laboratorijskog semena, i
priprema i overava izveštaje koji se odnose na ove aktivnosti;
Predstavlja Kosovski Poljoprivredni Institut na naučnim konferencijama i simpozijumima
unutar i van zemlje za relevantne projekte, a učestvuje i obukama i studijskim posetama
unutar i van zemlje;
Ova pozicija izveštava i direktno se nadzire od strane direktora insituta.

Tražene kvalifikacije i sposobnosti:
 Univerzitetska diploma poljoprivrednog fakulteta, smer poljoprivredne proizvodnje ili
prehrambene tehnologije;
 3 godine radnog iskustva u ovoj profesiji;
 Dobro poznavanje poljoprivredne oblasti;
 Komunikativne sposobnosti, sposobnosti u planiranju rada i rukovođenje ekipe;
 Istraživačke i analitičke sposobnosti, sposobnosti procenjivanja i formulisanja preporuka
i stručnih saveta;
 Računarske sposobnosti programskih aplikacija (Word, Excel, Power Point, Access);

Datum obijavljivanja konkursa: 25.12.2015
Datum zatvaranja konkursa: 08.01.2016
Civilna služba Kosova služi svom narodu Kosova, i očekuje aplikacije muškaraca i žena svih
Kosovskih zajednica.
Nepotpune aplikacije neće biti uzete u obzir. Samo kandidati izabrani za uži izbor biće
obavešteni. Dokumenti trebaju biti fotokopije jer se isti ne vraćaju.
Procedura apliciranja: obrasci za apliciranje mogu se dobiti i podneti Diviziji za Osoblje pri
Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, zgrada bivših političkih partija u
Prištini, br. 237 – 240 sprat II zona C.

