
Në pajtim me nenin 20-g paragrafi 1, neni 22 paragrafi 1, аlineja 2 paragrafi 3 paragrafi 8, 

paragrafi 13 dhe 14 i Ligjit për të punësuarit në sektorin  publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë Nr. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 dhe 198/18) dhe ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë së Veriut" Nr. 143/19 dhe 14/20), neni 14 paragrafi 2, neni 22 paragrafi 1 alinea 1, neni 

23, neni 24, neni 25, neni 26, neni 27 dhe i Ligjit për Marrëdhëniet e Punës ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë Nr. 167/2015, 27/16, 134/2016 , 120/18 dhe 110/19) dhe Rregullorja për 

sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor 

nr. 01-2372 / 1 nga 03.05.2017, 01-1832/2 nga 12.03.2018, 01-1832/6 nga 02.04.2018, 01-3932/1 nga 

16.07.2019, 01-4222/1 nga 31.07.2019, 01-4222/4 nga 04.09.2019, 01-4222/5 nga 07.10.2019 viti, 01-

4222/7 nga 15.10.2019, 01-6478/3 nga 30.12.2019, 01-7008/1 nga 30.12.2019, 04-1604/1 nga 

02.03.2020, 04-4510/1  nga 30.10.2020, 01-4583/1 nga  05.11.2020, 01-5091/1 nga 04.12.2020, 01-70/1 

nga 05.01.2021, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor publikon: 

 

 

 

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR- 1/2021 

për punësimin e  (14) katërmbëdhjetë  përmbaruesve me kohë të caktuar për periudhën deri më   

31.12.2021  në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor  

 

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor publikon  një Shpallje Publike për 

punësim/krijimin e marrëdhënieve të punës të (14) katërmbëdhjetë përmbaruesve  të 

përkohshëm për periudhën deri më 31.12.2021 për këto vende të punës: 

1. Bashëpunëtor  i ri administrativ, Sektori për Bashkimin Evropian - 1 përmbarues;  

2. Bashkëpunëtor i ri për leje, pëlqime dhe koncesione, Sektori i ujërave  -  1 përmbarues;;  

3. Bashkëpunëtor i ri për procedurat e licencimit sipas sistemit Exim, Sektori për bashkëpunim 

me vetëqeverisjen lokale dhe punët administrative dhe mbikëqyrëse - 1 përmbarues; 

4. Bashkëpunëtor i ri për përgatitjen e propozimeve të projekteve dhe sekuencave të 

projekteve, Sektori për zhvillim të qëndrueshëm dhe investime - 1 përmbarues;  

5. Bashkëpunëtor i ri për mirëmbajtjen dhe servisimin e pajisjeve të sistemit shtetëror të 

monitorimit automatik për cilësinë e ajrit të ambientit, Sektori - Qendra informative e 

maqedonisë për mjedisin -  1 përmbarues; 

6. Bashkëpunëtor i ri për trajnimin profesional, përmirësimin, vlerësimin dhe monitorimin e 

përfaqësimit të drejtë, Departamenti i menaxhimit të burimeve njerëzore - 1 përmbarues;  

7. Bashkëpunëtor për përgatitjen e raporteve të monitorimit të projekteve, Sektori për 

zhvillim të qëndrueshëm dhe investime - 1 përmbarues;     

8. Bashkëpunëtor për arritjen e bashkëpunimit shumëpalësh me organizata ndërkombëtare, 

Sektori për koordinimin e punës së ministrit– 1 përmbarues; 



9. Bashkëpunëtor për bashkëpunim me vetëqeverisjen lokale, Sektori për bashkëpunim me 

vetëqeverisjen lokale dhe punët administrative-mbikëqyrëse– 1 përmbarues; 

10. Bashkëpunëtor për përgatitjen e dosjeve tenderike dhe dokumentacionit për investime, 

Sektori për zhvillim të qëndrueshëm dhe investime– 1 përmbarues; 

11. Bashkëpunëtor për vlerësimin dhe trajnimin profesional, Departamenti i menaxhimit të 

burimeve njerëzore – 1 përmbarues; 

12. Bashkëpunëtor i lartë për përzgjedhjen, punësimin dhe bashkëpunimin ndërsektorial, 

Departamenti i menaxhimit të burimeve njerëzore– 1 përmbarues; 

13. Bashkëpunëtor i lartë për mirëmbajtjen dhe menaxhimin e kadastrave të ndotësve të ajrit, 

Sektori - Qendra  informative  e maqedonisë për mjedisin – 1 përmbarues; 

14. Bashkëpunëtor i lartë për përkthim me shkrim, simultan dhe konsekutiv, Departamenti i 

protokollit, çështjeve organizative dhe redaktimi i gjuhës, Sektori i koordinimit për punën e 

ministrit - 1 përmbarues; 

 

 

 

 

 

 

Каndidatët duhet ti përmbushin kudhtet në vijim : 

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut 

- të përdor gjuhën maqedone 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 detyrës. 

 

 

 

Kandidatët përveç kushteve të përgjithshme të përcaktuara në ligj, nevojitet edhe: 

 

Për vendin e punës nga pika  1 kualifikimet e nevojshme: 

• Të ketë të kryer së paku arsimin e lartë / të mesëm 

• Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian 

(anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 

• Njohuri aktive të programeve kompjuterikë për punë në zyrë 

• me ose pa përvojë pune në profesion 

• orari ditor i punës nga 07: 30/8: 30, deri në 15: 30/16: 30, orari i punës javore 40 orë - nga 

e hëna në të premte; 

• paga neto 14,517,00 denarë 

 



Për vendin e punës nga pika  2  kualifikimet e nevojshme: 

Të ketë të përfunduar të paktën arsimin e lartë VII/1 shkallë ose studime me të paktën 180 

kredite të marra sipas sistemit ECTS, në fushën e Biologjisë, Teknologjisë Kimike, Biokimisë 

• Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian 

(anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 

• Njohuri aktive të programeve kompjuterikë për punë në zyrë 

• me ose pa përvojë pune në profesion 

• orari ditor i punës nga 07: 30/8: 30, deri në 15: 30/16: 30, orari i punës javore 40 orë - nga 

e hëna në të premte; 

• paga neto 22,026,00 denarë 

 

 

 

 

Për vendin e punës nga pika  3 kualifikimet e nevojshme: 

Të ketë të përfunduar të paktën arsimin e lartë VII/1 shkallë ose studime me të paktën 180 

kredite të marra sipas sistemit ECTS, në fushën e Shkencave Juridike, Menaxhimi Publik dhe 

Administratë 

• Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian 

(anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 

•  Njohuri aktive të programeve kompjuterikë për punë në zyrë 

•  me ose pa përvojë pune në profesion 

•  orari ditor i punës nga 07: 30/8: 30, deri në 15: 30/16: 30, orari i punës javore 40 orë - nga 

e hëna në të premte; 

• paga neto 22,026,00 denarë 

 

 

 

 

Për vendin e punës nga pika  4 kualifikimet e nevojshme: 

Të ketë të përfunduar të paktën arsimin e lartë VII/1 shkallë ose studime me të paktën 180 

kredite të marra sipas sistemit ECTS, në fushën e Ndërtimit dhe Menaxhimit të Ujërave, 

Shkencat Ekonomike, Pylltarisë dhe Hortikulturës 

• Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian 

(anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 

•  Njohuri aktive të programeve kompjuterikë për punë në zyrë 

•  me ose pa përvojë pune në profesion 

•  orari ditor i punës nga 07: 30/8: 30, deri në 15: 30/16: 30, orari i punës javore 40 orë - nga 

e hëna në të premte; 

• paga neto 22,026,00 denarë 

 

 

 

 

 



 

Për vendin e punës nga pika  5 kualifikimet e nevojshme: 

Të ketë të përfunduar të paktën arsimin e lartë VII/1 shkallë ose studime me të paktën 180 

kredite të marra sipas sistemit ECTS,, në fushën e Elektronikës dhe Automatizimit, Inxhinieri 

Elektrike, Shkencat Kompjuterike  dhe Teknologji  

• Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian 

(anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 

•  Njohuri aktive të programeve kompjuterikë për punë në zyrë 

•  me ose pa përvojë pune në profesion 

•  orari ditor i punës nga 07: 30/8: 30, deri në 15: 30/16: 30, orari i punës javore 40 orë - nga 

e hëna në të premte; 

• paga neto 22,026,00 denarë 

 

 

 

 

Për vendin e punës nga pika  6  kualifikimet e nevojshme: 

Të ketë të përfunduar të paktën arsimin e lartë VII/1 shkallë ose studime me të paktën 180 

kredite të marra sipas sistemit ECTS, në fushën e Psikologjisë, Shkencave Juridike, Edukimit 

• Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian 

(anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 

• Njohuri aktive të programeve kompjuterikë për punë në zyrë 

• me ose pa përvojë pune në profesion 

• orari ditor i punës nga 07: 30/8: 30, deri në 15: 30/16: 30, orari i punës javore 40 orë - nga 

e hëna në të premte; 

• paga neto 22,026,00 denarë 

 

 

 

 

Për vendin e punës nga pika  7  kualifikimet e nevojshme: 

Të ketë të përfunduar të paktën arsimin e lartë VII/1 shkallë ose studime me të paktën 180 

kredite të marra sipas sistemit ECTS,, në fushën e Inxhinierisë Mekanike, Metalurgjisë, 

Shkencave Ekonomike 

• Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian 

(anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 

• Njohuri aktive të programeve kompjuterikë për punë në zyrë 

• të paktën 1 vit përvojë pune në profesion 

• orari ditor i punës nga 07: 30/8: 30, deri në 15: 30/16: 30, orari i punës javore 40 orë - nga 

e hëna në të premte; 

• paga neto 23.613,00 denarë 

 

 

 

 



Për vendin e punës nga pika  8  kualifikimet e nevojshme: 

Të ketë të përfunduar të paktën arsimin e lartë VII/1 shkallë ose studime me të paktën 180 

kredite të marra sipas sistemit ECTS,, në fushën e Shkencave Juridike, Shkencave Politike, 

Menaxhimit  Publik dhe Administratës  

• Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian 

(anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 

• Njohuri aktive të programeve kompjuterikë për punë në zyrë 

• të paktën 1 vit përvojë pune në profesion 

• orari ditor i punës nga 07: 30/8: 30, deri në 15: 30/16: 30, orari i punës javore 40 orë - nga 

e hëna në të premte; 

• paga neto 23.613,00 denarë 

 

 

 

 

Për vendin e punës nga pika  9  kualifikimet e nevojshme: 

Të ketë të përfunduar të paktën arsimin e lartë VII/1 shkallë ose studime me të paktën 180 

kredite të marra sipas sistemit ECTS,, në fushën e Shkencave Juridike, Menaxhimit Publik dhe 

Administratës, Ekologjia 

• Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian 

(anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 

• Njohuri aktive të programeve kompjuterikë për punë në zyrë 

• të paktën 1 vit përvojë pune në profesion 

• orari ditor i punës nga 07: 30/8: 30, deri në 15: 30/16: 30, orari i punës javore 40 orë - nga 

e hëna në të premte; 

• paga neto 23.613,00 denarë 

 

 

 

 

Për vendin e punës nga pika  10  kualifikimet e nevojshme: 

Të ketë të përfunduar të paktën arsimin e lartë VII/1 shkallë ose studime me të paktën 180 

kredite të marra sipas sistemit ECTS, në fushën e Mjedisit, Pylltarisë dhe Hortikulturës, 

Shkencat Ekonomike  

• Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian 

(anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 

• Njohuri aktive të programeve kompjuterikë për punë në zyrë 

• të paktën 1 vit përvojë pune në profesion 

• orari ditor i punës nga 07: 30/8: 30, deri në 15: 30/16: 30, orari i punës javore 40 orë - nga 

e hëna në të premte; 

• paga neto 23.613,00 denarë 

 

 

 

 



Për vendin e punës nga pika  11  kualifikimet e nevojshme: 

Të ketë të përfunduar të paktën arsimin e lartë VII/1 shkallë ose studime me të paktën 180 

kredite të marra sipas sistemit ECTS,, në fushën e Psikologjisë, Shkencave Juridike, 

Menaxhimnit Publik dhe Administratës  

• Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian 

(anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 

• Njohuri aktive të programeve kompjuterikë për punë në zyrë 

• të paktën 1 vit përvojë pune në profesion 

• orari ditor i punës nga 07: 30/8: 30, deri në 15: 30/16: 30, orari i punës javore 40 orë - nga 

e hëna në të premte; 

• paga neto 23.613,00 denarë 

 

 

 

 

 

Për vendin e punës nga pika  12  kualifikimet e nevojshme: 

Të ketë të përfunduar të paktën arsimin e lartë VII/1 shkallë ose studime me të paktën 180 

kredite të marra sipas sistemit ECTS,, në fushën e Shkencave Juridike, Edukimit, Shkencave 

Politike  

• Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian 

(anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 

• Njohuri aktive të programeve kompjuterikë për punë në zyrë 

• të paktën 2  vite përvojë pune në profesion 

• orari ditor i punës nga 07: 30/8: 30, deri në 15: 30/16: 30, orari i punës javore 40 orë - nga 

e hëna në të premte; 

• paga neto 23.613,00 denarë 

 

 

 

 

Për vendin e punës nga pika  13  kualifikimet e nevojshme: 

Të ketë të përfunduar të paktën arsimin e lartë VII/1 shkallë ose studime me të paktën 180 

kredite të marra sipas sistemit ECTS,, në fushën e Kimisë, Biokimsi, Mjedisit  

• Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian 

(anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 

• Njohuri aktive të programeve kompjuterikë për punë në zyrë 

• të paktën 2  vite përvojë pune në profesion 

• orari ditor i punës nga 07: 30/8: 30, deri në 15: 30/16: 30, orari i punës javore 40 orë - nga 

e hëna në të premte; 

• paga neto 24.405,00 denarë 

 

 

 

 



 

Për vendin e punës nga pika  14  kualifikimet e nevojshme: 

Të ketë të përfunduar të paktën arsimin e lartë VII/1 shkallë ose studime me të paktën 180 

kredite të marra sipas sistemit ECTS, në fushën e Shkencës Letrare - Anglisht, Shkencë Letrare - 

Albanologji  

• Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian 

(anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 

• Njohuri aktive të programeve kompjuterikë për punë në zyrë 

• të paktën 2  vite përvojë pune në profesion 

• orari ditor i punës nga 07: 30/8: 30, deri në 15: 30/16: 30, orari i punës javore 40 orë - nga 

e hëna në të premte; 

• paga neto 24.405,00 denarë 

 

 

 

Të drejtë të marrin pjesë kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut që 

plotësojnë kushtet për konkurim. Kandidatët me paraqitje për pjesëmarrje duhet të paraqesin 

dëshmi për përmbushjen e kushteve në formën origjinale ose një kopje të noterizuar të 

aplikacionit.  

Në formularin e aplikimit është e detyrueshme të shënoni  dhe të tregoni vendin e punës për të 

cilën po aplikoni. Dokumentacioni i kërkuar të dorëzohet në Arkivin e Ministrisë ose me postë 

në adresën e mëposhtme: “ Blvd. Presveta Bogorodica nr.3, 1000 Shkup, Ministria e Mjedisit 

Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (me shenjën 

"për shpalljen nr. 1/2021") .  

Afati i fundit për dorëzimin e dokumentacionit të kërkuar është tre ditë nga dita tjetër e 

publikimit të shpalljes  në shtypin ditor rrespektivisht deri me date 15.01.2021.  

Aplikimi dhe dokumentacioni jo i plotë dhe i vonuar  nuk do të shqyrtohen.  

 

Pas zgjedhjes së kandidatëve të aplikuar për plotësimin e vendeve të lira të punës, kandidatët e 

përzgjedhur do të ftohen gjithashtu për intervistë në ambientet e Ministrisë së Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor, pas së cilës do të bëhet zgjedhja përfundimtare. 

  

. 

 

 

 

Ministria e Mjedisit Jetësor  

                                                      dhe Planifikimin Hapësinor 

 


