
 

Në bazë të nenit 13 të Ligjit për themelimin e Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 72/2007, 05/2009, 43/2014, 
193/2015, 39/ 2016 dhe 164/2018 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 190/2019), njofton Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural publikon 

SHPALLJE PUBLIKE numër 01/2022  
për punësimin e ekspertëve për përcaktimin e çmimeve të tregut për ofertat nga Programi IPARD, si më poshtë: 

1. Ekspertë në fushën e ndërtimit. 
Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara në këtë njoftim, 

kandidatët duhet të plotësojnë edhe këto kushte të veçanta: 

 te paktën 300 kredi te marra sipas SETK ose te mbaruar 
shkallën VII/1 në fushën e ndërtimit ose arkitekturës,  

 - të jetë aktiv në fushën e punës në momentin e aplikimit,  

 të paktën pesë vjet përvojë pune në profesion dhe 

 - Autorizimi / Licenca A ose B kategoria për projektim ndërtimi 
dhe / ose autorizim / licencë A ose B kategoria për mbikëqyrje 
ndërtimi dhe / ose autorizim / licencë A ose B kategoria për 
kontraktues ndërtimi.  

2. Ekspertë në fushën e inxhinierisë mekanike. 
Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara në këtë njoftim, 

kandidatët duhet të plotësojnë edhe këto kushte të veçanta:  

 - të paktën 240 kredi të marra sipas SETK ose të përfunduar 
shkallën VII/1 në fushën e  inxhinierisë mekanike 

 në momentin e aplikimit të jetë aktiv në fushën e punës dhe 

 të paktën pesë vjet përvojë pune në këtë fushë 
3. 3. Vlerësues të kualifikuar në fushën e vlerësimit të 

pasurive të patundshme, makinerive dhe pajisjeve. 
Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara në këtë njoftim, 

kandidatët duhet të plotësojnë edhe këto kushte të veçanta: 

 - të paktën 240 kredi sipas SETK ose arsim të përfunduar të 
shkallës VII/1, 

 Vërtetim për provimin e dhënë profesional për vlerësues në 
fushat e mëposhtme: 

•  Makineri dhe pajisje 

• pasuri të patundshme 

 të paktën pesë vjet përvojë pune në fushën e vlerësimit dhe 

 në momentin e aplikimit të jetë i punësuar nga një vlerësues i 
autorizuar.  

Secili nga kandidatët, përveç kushteve të veçanta të deklaruara, 
duhet të plotësojë edhe kushtet e përgjithshme të mëposhtme: 

 të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

 të përdorin në mënyrë aktive gjuhën maqedonase, 

 të mos jetë konsulent projektesh/projekte nga Thirrjet Publike 
aktuale nga Programi IPARD dhe 

 me vendim gjykate të formës së prerë të mos jetë dënuar me 
ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të deklaruara në këtë 
shpallje, kandidatët duhet t'i plotësojnë në momentin e aplikimit. 

Përfituesit e mundshëm të mbështetjes financiare për investimet e 
parashikuara nga masat e Programit IPARD krahas kërkesës për 
shfrytëzimin e fondeve pas thirrjes publike, përveç dokumenteve të 
tjera të kërkuara, paraqesin në APFPZHR oferta nga palë të treta me 
specifikime të detajuara teknike për produktet (investim ) për të cilat 
kërkohet mbështetje financiare.  

Në procedurën e përpunimit të kërkesave dhe miratimit të 
përfituesve të mbështetjes financiare, është e nevojshme të kryhet 
hulumtimi i tregut dhe analiza e justifikimit të kostos për të njëjtat 
produkte dhe shërbime dhe disponueshmëria e tyre në treg, duke 
marrë parasysh informacionin nga dokumentacioni i bashkangjitur ( 
specifikat e subjektit të prokurimit, afati i pagesës, afati i dorëzimit, 
sasitë, periudha e garancisë etj.) 

Prandaj, APFPZHR duhet të punësojë ekspertë të cilët do të 
kryejnë kërkime dhe analiza të ofertës së tregut dhe do të paraqesin 
çmimet e tregut për të njëjtat produkte dhe shërbime. 

Ekspertët janë të detyruar të vlerësojnë ofertat nga shpalljet aktuale 
nga Programi IPARD dhe brenda 20 ditëve nga marrja e të gjithë 
dokumentacionit të paraqesin në Agjenci një raport me çmimet e 
tregut për artikujt e deklaruar nga kërkesa. Nëse është e nevojshme 
dhe në varësi të fushëveprimit të punës, mund të përcaktohet një afat 
shtesë prej 7 ditësh për dorëzimin e raportit. 

Ekspertëve u paguhet një tarifë për shërbimin e kryer dhe çmimet e 
ofruara të tregut: 

 për projektet me punë ndërtimore/rindërtimi - 5.000,00 MKD 
shuma neto (tatimi mbi të ardhurat personale do të paguhet nga 
Agjencia) për përgjigje në kërkesën e paraqitur dhe raportin e plotë. 

 për projektet që ofrojnë prokurim të pajisjeve dhe makinerive - 
4000,00 denarë shuma neto (tatimi mbi të ardhurat personale do të 
paguhet nga Agjencia) për t'iu përgjigjur kërkesës së paraqitur dhe 
raportit të plotë..  

 
Nga kandidatët e regjistruar për persona profesional që i 

plotësojnë kushtet e cekura të përgjithshme dhe të veçanta, do 
të lidhet marrëveshje me maksimum 15 persona profesionistë, 
sipas radhës së aplikimit të tyre në këtë thirrje. Marrëveshjet do 
të jenë të vlefshme deri më 31.12.2022. Pas nënshkrimit të 
kontratës, ekspertët e punësuar do të nënshkruajnë një deklaratë 
konfidencialiteti dhe një deklaratë të pëlqimit për komunikimin 
elektronik. 

Nga ekspertët me të cilët do të lidhet kontrata, 3 (tre) ekspertë 
do të punësohen për përcaktimin e çmimeve të tregut në fushën 
e ndërtimit, ndërsa pjesa tjetër për fushat e tjera të listuara në 
këtë thirrje. Profesionistët do të punësohen sipas nevojës, sipas 
radhës së aplikimit të tyre për këtë thirrje. Komunikimi ndërmjet 
Agjencisë dhe ekspertëve do të bëhet ekskluzivisht në mënyrë 
elektronike. 

Dokumentacioni i nevojshëm: 

 Aplikimi për ekspertë për vlerësimin e ofertave dhe përcaktimin 
e çmimeve të tregut nga Programi IPARD (formulari është i vendosur 
në ueb faqen e Agjencisë: www.ipardpa.gov.mk në rubrikën 
Komisioni vlerësues - ekspertë), 

 Certifikata e arsimit të përfunduar (kopje), 

 Certifikatat dhe certifikatat sipas kushteve të veçanta (kopje), 

 Vërtetim për përvojën e punës në këtë fushë - vërtetim nga 
punëdhënësi ose vërtetim nga Agjencia e Punësimit (origjinal), 

 Certifikatë punësimi (origjinale), 

 Certifikata e shtetësisë (kopje), 

 Vërtetim nga Regjistri Qendror se me vendim gjyqësor të 
formës së prerë nuk është shqiptuar ndalim për ushtrimin e 
profesionit, veprimtarisë apo detyrës (origjinale). 

 Biografi e shkurtër dhe 

 deklaratë për paanshmëri se kandidati nuk ofron shërbime 
konsulence për projektet nga thirrjet aktuale publike të Programit 
IPARD (formulari është i vendosur në ueb faqen e Agjencisë: 
www.ipardpa.gov.mk në rubrikën Komisioni vlerësues - ekspertë. 

Dokumentet duhet të skanohen dhe të dërgohen në e-mail adresën 
e mëposhtme strucni.lica@ipardpa.gov.mk. 

Me rastin e paraqitjes së aplikacionit, aplikuesi duhet të tregojë se 
për cilën zonë aplikon për vlerësimin e ofertave dhe përcaktimin e 
çmimeve të tregut. Çdo kandidat mund të aplikojë për më shumë se 
një fushë nëse plotëson kriteret e mësipërme.  

Afati për dorëzimin e dokumenteve është 15 ditë nga dita e 
publikimit të këtij njoftimi. 

Dokumentet e dorëzuara do të shqyrtohen nga Komisioni i 
Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim 
Rural. Do të kontraktohen vetëm kandidatët që plotësojnë të 
gjitha kushtet e nevojshme.  

Komunikimi me kandidatët do të bëhet ekskluzivisht me e-mail, 
për çka është e nevojshme që dokumentet e kërkuara për aplikim 
të dërgohen nga një adresë e-mail që kontrollohet rregullisht. 
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Më shumë informacion rreth aktivitetit të Agjencisë për Mbështetje 
Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural mund të gjeni në 
www.ipardpa.gov.mk 

Personi për kontakt: 
Zharko Kocevski 
e-mail: strucni.lica@ipardpa.gov.mk 

tel. +389 2 2445 873 

 


