
 

MINISTRIA E MJEDISIT JETËSOR DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR 

SHPALLJE PËR ANGAZHIM TË PËRKOHSHËM 

Nr.4/2020 

 
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor ka nevojë për angazhim të 
përkoshëm të 5 (pesë) personave edhe atë: 

 
1. Këshilltar të programimit në kuadër të instrumentit për ndihmë para- qasëse  (IPA), 
Departamenti për Programimin dhe Monitorimin e Implementimit në kuadër të 
instrumentit për ndihmë para- qasëse  (IPA), Sektori i BE-së - një (1) përmbarues;      

2. Këshilltar për monitorimin financiar të implementimit në kuadër të instrumentit 
për ndihmë para- qasëse  (IPA), Departamenti për Programimin dhe Monitorimin e 
Implementimit në kuadër të instrumentit për ndihmë para- qasëse  (IPA), Sektori i 
BE-së - një (1) përmbarues;      

3. Referent i ri për çështjet administrative, Departamenti për Harmonizimin e të 
Drejtës dhe Negociatave, Sektori i BE-së - një (1) përmbarues;   

4. Këshilltar për zbatimin teknik të projekteve të infrastrukturës të instrumentit për 
ndihmë para- qasëse  (IPA), Departamenti për Koordinimin dhe Zbatimin Teknik të 
instrumentit për ndihmë para- qasëse  (IPA), Sektori i BE - një (1) përmbarues;  

5. Këshilltar për zbatimin teknik të instrumentit për ndihmë para- qasëse (IPA), 
Departamenti për Koordinimin dhe Zbatimin Teknik të instrumentit për ndihmë para- 
qasëse  (IPA), Sektori i BE - një (1) përmbarues;   

 

Каndidatët duhet ti përmbushin kushtet në vijim : 

- të jetë shtetas i R. Maqedonisë 
- të përdor maqedonishtet në mënyrë aktive  
- të jetë i rritur  
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës  
-  me aktgjykim gjyqësor të formës së prerë  të mos jetë i  ndëshkuar me ndalimin e 

kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyres. 
 

 



Kandidatët përveç kushteve të përgjithshme të përcaktuara në Ligj, nevojitet që: 

 

Për vendin e punës nga pika  1 

Kualifikime të nevojshme: 

Të kenë të kryer së paku shkallën e  VII/1 të arsimimit të lartë ose studimet me së paku 240 
kredi sipas sistemit të  ЕКТС nga sfera e Ndërtimtarisë dhe Ekonomisë së ujërave, 
Shkencave ekonomike, Shkencave juridike. 

 Të njohin në mënyrë  aktive  njërën nga tre gjuhët më shumë të përdorura të  
Bashkimit Evropian (anglishten, frëngjishten, gjermanishten)  

 Të përdor në mënyrë aktive programet kompjuterike për punën në zyrë  
 Përvojë pune në profesionin 3 vjet pas diplomimit, 
 Orari ditor i punës nga ora  07:30/8:30, deri në ora  15:30/16:30 , orari javor i punës 40 

orë -nga e Hëna deri të Premten; 
 Paga neto 24.998,00 denarë 

 

Për vendin e punës nga pika  2  
 
Kualifikime të nevojshme :  

Të kenë të kryer së paku shkallën e  VII/1 të arsimimit të lartë ose studimet me së paku 240 
kredi sipas sistemit të  ЕКТС nga sfera e Shkencave ekonomike, Ndërtimtarisë dhe 
Ekonomisë së ujërave, Arkitekturës, Urbanizmit dhe Planifikimit. 

 Të njohin në mënyrë  aktive  njërën nga tre gjuhët më shumë të përdorura të  
Bashkimit Evropian (anglishten, frëngjishten, gjermanishten) 

 Të përdor në mënyrë aktive programet kompjuterike për punën në zyrë  
 Përvojë pune në  në profesionin 3 vjet pas diplomimit, 
 Orari ditor i punës nga ora  07:30/8:30, deri në ora  15:30/16:30 , orari javor i punës 40 

orë -nga e Hëna deri të Premten; 
 Paga neto 24.998,00 denarë 

 

Për vendin e punës nga pika  3  
 
Kualifikime të nevojshme : 

 Arsim i lartë / i mesëm 
 Të njohin në mënyrë  aktive  njërën nga tre gjuhët më shumë të përdorura të  

Bashkimit Evropian (anglishten, frëngjishten, gjermanishten)  



 Të përdor në mënyrë aktive programet kompjuterike për punën në zyrë 
 Me ose pa përvojë punë në profesion  
 Orari ditor i punës nga ora  07:30/8:30, deri në ora  15:30/16:30 , orari javor i punës 40 

orë -nga e Hëna deri të Premten; 
 Paga neto 14,500,00 denarë 

 

Për vendin e punës nga pika  .4   
 
Kualifikime të nevojshme :  

Të kenë të kryer së paku shkallën e  VII/1 të arsimimit të lartë ose studimet me së paku 240 
kredi sipas sistemit të  ЕКТС nga sfera e Ndërtimtarisë dhe Ekonomisë së ujërave, 
Inxhinierisë Kimike  

Të njohin në mënyrë  aktive  njërën nga tre gjuhët më shumë të përdorura të  Bashkimit 
Evropian (anglishten, frëngjishten, gjermanishten)  
 

 Të përdor në mënyrë aktive programet kompjuterike për punën në zyrë  
 Përvojë pune në profesionin 3 vjet pas diplomimit  
 Orari ditor i punës nga ora  07:30/8:30, deri në ora  15:30/16:30 , orari javor i punës 40 

orë -nga e Hëna deri të Premten; 
 Paga neto 24.998,00 denarë 

 

Për vendin e punës nga pika  .5   
 
Kualifikime të nevojshme :  

Të kenë të kryer së paku shkallën e  VII/1 të arsimimit të lartë ose studimet me së paku 240 
kredi sipas sistemit të  ЕКТС nga sfera e Shkencave ekonomike, Inxhinierisë kimike, 
Drejtorisë Publike dhe Administratës  

Të njohin në mënyrë  aktive  njërën nga tre gjuhët më shumë të përdorura të  Bashkimit 
Evropian (anglishten, frëngjishten, gjermanishten)  

 
 Të përdor në mënyrë aktive programet kompjuterike për punën në zyrë  
 Përvojë pune në profesionin 3 vjet pas diplomimit  
 Orari ditor i punës nga ora  07:30/8:30, deri në ora  15:30/16:30 , orari javor i punës 40 

orë -nga e Hëna deri të Premten; 
 Paga neto 24.998,00 denarë 

 

 



 

Pagesa për angazhimin e punës do të paguhet çdo muaj, në përputhje me Kontratën në 
vepër. 

Me Fletëparaqitjen detyrimisht të dorëzohet një biografi e shkurtër Curriculum Vitae më 
së voni brenda 3 ditëve të punës nga dita e shpalljes në adresën e mëposhtme: 
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor me shenjën për shpalljen nr.4/2020 

Sheshi Presveta Bogorodica nr.3,  

Shkup 

 


