
Në bazë të nenit 22, paragrafi 8 i Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 dhe 198/2018), ndërsa në pajtim me nenin 22, paragrafi 1, pika 1 dhe 
nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/2005, 106/2008...120/2018), Agjencia për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural publikon 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

për punësim të 12 realizuesve për kohë të caktuar edhe atë: 
 

1. Udhëheqës të departamentit për furnizime publike, departamenti për furnizime 
publike, sektori për çështje të përgjithshme dhe juridike – 1 (një) realizues. 
Krahas kushteve të përgjithshme për punësim të theksuara në këtë shpallje, kandidatët 
për këtë vend pune duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në vijim:  

- Niveli i kualifikimit VI А sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe së paku 
240 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar nga fusha e shkencave 
ekonomike, shkencave organizative dhe menaxhim (menaxhment) ose shkencave 
juridike, 

- Së paku katër vjet përvojë pune në profesion prej të cilave së paku një vit përvojë 
pune në vendin e punës në sektor publik, gjegjësisht së paku gjashtë vjet përvojë pune 
në profesion prej të cilave së paku dy vjet përvojë në pozitë udhëheqëse në sektor 
privat, 

- së paku dy vite përvojë punë me BE fondet (IPA) dhe 
- Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohje aktive një nga 

tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht). 
Neto pagesa mesatare mujore: përafërsisht 28.317,00 denarë. 

2. Këshilltar për menaxhim me bazë të çmimeve referente, departamenti për bazë të 
çmimeve referente, sektori për regjistra – 1 (një) realizues. 
Krahas kushteve të përgjithshme për punësim të theksuara në këtë shpallje, kandidatët 
për këtë vend pune duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në vijim:  

- Niveli i kualifikimit VI А sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe së paku 
240 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar nga fusha e 
makinerisë, shkenca mbi tokën dhe hidrologjinë (ekonomika e bujqësisë dhe 
zhvillimit) ose shkencave ekonomike, 

- Së paku tre vjet përvojë pune në profesion prej të cilave së paku një vjet përvojë pune 
me fondet e BE (IPA) dhe 

- Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohje aktive një nga 
tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht). 

Neto pagesa mesatare mujore: përafërsisht 25.041,00 denarë. 
3. Këshilltar për miratimin e projekteve, departamenti për realizim të programeve 

nacionale për zhvillimin rural dhe peshkatari dhe akuakulturë, sektori për miratimin e 
projekteve – 1 (një) realizues. 
Krahas kushteve të përgjithshme për punësim të theksuara në këtë shpallje, kandidatët 
për këtë vend pune duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në vijim:  

- Niveli i kualifikimit VI А sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe së paku 
240 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar nga fusha e 
vreshtarisë, mjekësisë veterinare ose shkencat ekonomike, 

- Së paku tre vjet përvojë pune në profesion dhe 
- Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohje aktive një nga 

tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht). 
Neto pagesa mesatare mujore: përafërsisht 25.041,00 denarë. 

4. Bashkëpunëtor i lartë për vlerësimin e projekteve, departamenti për përmirësimin e 
konkurrencës së bujqësisë, sektori për miratimin e projekteve – 1 (një) realizues. 
Krahas kushteve të përgjithshme për punësim të theksuara në këtë shpallje, kandidatët 
për këtë vend pune duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në vijim:  

- Niveli i kualifikimit VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe së paku 
180 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar nga fusha e prodhimit 
blegtoral (blegtori), pylltarisë dhe hortikulturës ose shkencat organizative dhe 
menaxhim,  

- Së paku dy vjet përvojë pune në profesion dhe 
- Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohje aktive një nga 

tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht). 
Neto pagesa mesatare mujore: përafërsisht 23.278,00 denarë.  

5. Bashkëpunëtor i ri për implementim të masave të cilat realizohen sipas PRAG, 
departamenti për furnizime publike, sektori për çështje të përgjithshme dhe juridike – 2 
(dy) realizues. 
Krahas kushteve të përgjithshme për punësim të theksuara në këtë shpallje, kandidatët 
për këtë vend pune duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në vijim:  

- Niveli i kualifikimit VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe së paku 180 
kredi të arritura sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar nga fusha e shkencave 
juridike, 

- me ose pa përvojë pune në profesion dhe 
- Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohje aktive një nga 

tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht). 
Neto pagesa mesatare mujore: përafërsisht 21.009,00 denarë. 

6. Bashkëpunëtor i ri për përgatitje dhe kontroll të dokumentacionit, departamenti 
për miratim të pagesave nga masat e financuara nga Buxheti i RM, sektori për 
miratimin e pagesave – 2 (dy) realizues. 
Krahas kushteve të përgjithshme për punësim të theksuara në këtë shpallje, kandidatët 
për këtë vend pune duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në vijim:  

- Niveli i kualifikimit VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe së paku 
180 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar nga fusha e shkencës 
së tokës dhe hidrologjisë (ekonomika e bujqësisë dhe zhvillimit), prodhimtaria 
blegtorale (blegtori) ose shkenca ekonomike, 

- me ose pa përvojë pune në profesion dhe 
- Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohje aktive një nga 

tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht). 
Neto pagesa mesatare mujore: përafërsisht 21.009,00denarë.. 

7. Bashkëpunëtor i ri për përgatitje dhe kontroll të dokumentacionit, departamenti 
për miratim të pagesave nga masat e financuara nga Buxheti i RM, sektori për 
miratimin e pagesave – 1 (një) realizues. 
Krahas kushteve të përgjithshme për punësim të theksuara në këtë shpallje, kandidatët 
për këtë vend pune duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në vijim:  

- Niveli i kualifikimit VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe së paku 
180 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar nga fusha e pylltarisë 
dhe hortikulturës, shkencave ekonomike ose administrata publike dhe administrata, 

- me ose pa përvojë pune në profesion dhe 
- Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohje aktive një nga 

tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht). 
Neto pagesa mesatare mujore: përafërsisht 21.009,00denarë.  

8. Bashkëpunëtor i ri për përgatitje dhe kontroll të dokumentacionit, departamenti 
për zhvillimin e mjediseve rurale, sektori për miratimin e projekteve – 1 (një) realizues. 
Krahas kushteve të përgjithshme për punësim të theksuara në këtë shpallje, kandidatët 
për këtë vend pune duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në vijim:  

- Niveli i kualifikimit VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe së paku 
180 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar nga fusha e 
teknologjisë së prodhimeve ushqimore, shkenca e tokës dhe hidrologjia ose shkenca 
ekonomike, 

- me ose pa përvojë pune në profesion dhe 
- Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohje aktive një nga 

tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht). 
Neto pagesa mesatare mujore: përafërsisht 21.009,00denarë. 

9. Bashkëpunëtor i ri për përgatitje dhe kontroll të dokumentacionit, departamenti 
për miratim të investimeve në përpunim dhe marketing i prodhimeve bujqësore, sektori 
për miratimin e projekteve – 1 (një) realizues. 
Krahas kushteve të përgjithshme për punësim të theksuara në këtë shpallje, kandidatët 
për këtë vend pune duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në vijim:  

- Niveli i kualifikimit VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe së paku 
180 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar nga fusha e shkencës 
së tokës dhe hidrologjisë (ekonomika e bujqësisë dhe zhvillimit) prodhimtaria bimore 
ose shkenca ekonomike, 

- me ose pa përvojë pune në profesion dhe 
- Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohje aktive një nga 

tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht). 
Neto pagesa mesatare mujore: përafërsisht 21.009,00denarë. 

10. Bashkëpunëtor i ri për kontroll të dokumentacionit, departamenti për përmirësimin 
e konkurrencës së bujqësisë, sektori për miratimin e projekteve – 2 (dy) realizues. 
Krahas kushteve të përgjithshme për punësim të theksuara në këtë shpallje, kandidatët 
për këtë vend pune duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në vijim:  

- Niveli i kualifikimit VI B sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe së paku 
180 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar nga fusha e shkencës 

së tokës dhe hidrologjisë (ekonomika e bujqësisë dhe zhvillimit) shkenca ekonomike 
ose organizative ose menaxhim (menaxhment), 

- me ose pa përvojë pune në profesion dhe 
- Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohje aktive një nga 

tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht). 
Neto pagesa mesatare mujore: përafërsisht 21.009,00denarë. 
Secili kandidat për vendet e theksuara të punës, krahas kushteve të theksuara, 

duhet të përmbushë edhe kushtet e përgjithshme për punësim të theksuara në nenin 31 të 
Ligjit për nëpunësit administrativ (“Gazeta Zyrtare e Republikë së Maqedonisë” numër 
27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 dhe 11/2018) edhe atë: 

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të shfrytëzojë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës së rritur, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës për të cilin 

konkurron dhe  
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë 

për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
Java e punës zgjatë 5 ditë pune, prej ditës së hënë deri ditën e premte. Orari i 

plotë i punës së punëtorit është 40 orë në javë, ndërsa gjatë ditës së punës është 8 orë edhe atë 
me fillim mes orës  07:30 dhe 08:30 dhe me përfundim mes orës 15:30 dhe 16:30. 

 
Të gjitha vendet e publikuara të punës janë për kohë të caktuar me kohëzgjatje deri më 
31.05.2020. Me kandidatët e zgjedhur do të lidhet marrëveshje për punësim për kohë të 
caktuar, me mundësi për vazhdimin e saj. 
Kushtet e theksuara në shpalljen, kandidatët duhet t`i plotësojnë në momentin e paraqitjes. 
Ju lutemi aplikoni vetëm për vendet e punës për të cilat i plotësoni kushtet e parapara 
për punësim. 
Dokumentet e duhura për aplikim: 

- biografi të shkurtë në gjuhën maqedonase (CV) në të cilën në faqen e 
parë do ta theksoni se për cilin vend të punës ose vende të punës 
aplikoni, 

- certifikatë për arsim përkatës të mbaruar (kopje) dhe 
- certifikatë të shtetësisë (kopje). 
Dokumentet është e nevojshme të dërgohen në zarf të mbyllur në të cilin do të 

shkruan "shpallje për punësim" në adresën në vijim: 
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој 
Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural bul. 3-ta Makedonska 
brigada numër 20 (ndërtesa e Makedonija tabak, blloku C), 1000 Shkup, Republika e 
Maqedonisë së Veriut 
ose të dorëzohen personalisht në Sportelin e Agjencisë. 
u lutemi t`i parashtroni vetëm dokumentet e kërkuara edhe atë ashtu siç është theksuar 
(në kopje).  
Afati i fundit për parashtrim të dokumenteve është 21.01.2019. 
Dokumentacioni i vonuar dhe i pakompletuar nuk do të shqyrtohet. 
 
Zgjedhja e personave të cilët do të themelojnë marrëdhënie pune për kohë të caktuar në 
Agjencinë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural do të realizohet në afat prej 
45 ditëve pas përfundimit të afatit për paraqitje. 
 
Inkurajohen të gjithë kandidatë që konsiderojnë se janë të aftë, të motivuar për punë në ekip 
dhe i plotësojnë kushtet të aplikojnë në këtë shpallje. 
 
Vërejtje: Të gjitha aplikimet do të shqyrtohen me kujdes nga ana e Komisionit të 
Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural. Vetëm kandidatët të 
cilët i plotësojnë kushtet e duhura për vendet e punës për të cilat kanë aplikuar dhe 
kanë dokumentacion të rregullt do të kontaktohen. 
Komunikimi me aplikantët do të realizohet përmes e-mailit, prandaj është e nevojshme 
që në CV e juaj ta theksoni e-mail adresën të cilët rregullisht e shfrytëzoni.  
Më shumë informacione për veprimtarinë e Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi 
dhe zhvillim rural mund të gjenden në  www.ipardpa.gov.mk 
Personi për kontakt:   



Violeta Cvetanovska  tel. 02 2445 850  e-mail: violeta.cvetanovski@ipardpa.gov.mk 
 


