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SHPALLJE  E BRENDSHME E KONKURSIT 

 
Titulli i pozitës:              Udhëheqës i Divizionit për  Këshilla Teknike             
Ref:                                  DSHKT- 10/2017 BVP /1060 
Njësia Organizative:      Departamenti i Shërbimeve Këshillimore Teknike  
Vend i punës:                  Prishtinë 
Kategoria funksionale:   Niveli drejtues  
Koeficienti/ grada:          Koeficienti 9  - grada 6 
 
Qëllimi i vendit të punës: 
Krijimi i mundësive për arsimim  dhe trajnim  të farmerëve për bujqësi dhe zhvillim  rural  
 

Detyrat kryesore : 
 

 Ofron mbështetje në  ofrimin e këshillave teknike  për këshilltarët komunal dhe fermerë në 
fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural; 15% 

  Mbështet fermerët me praktikat e mira bujqësore në nivel ferme si ne; menaxhimin e plehut 
organik, mbrojtjen e ujit, tokës dhe ajrit nga ndotjet, erozionet etj.10% 

 Ofron mbështetje në përgatitjen e akteve normative dhe udhëzuesve për skemat përkrahëse për 
fermerë; 10% 

  Vlerëson, propozon dhe harton programe këshilluese, broshura, mesazhe me tema specifike, 
plan biznesi, projekt propozime, modele për ferma etj. për fermerë në fushën e agrobiznesit, 
bujqësisë dhe zhvillimit rural.......10% 

 Përgatitë materiale informuese rreth legjislacionit të ri në fushat e bujqësisë dhe në 
krijimin dhe zhvillimin e grupeve dhe shoqatave të fermerëve .....5% 

  Zbaton kompetencat bazë për ofrimin e shërbimeve këshilluese teknike si: shëndeti i bimëve, 
shëndeti i kafshëve, prodhimtaria bimore, prodhimtaria blegtorale, marketingun, testimet dhe 
certifikimi i farës, analizat e tokës, menaxhimi i kullosave, çështjet bujqësore-mjedisore, 
çështjet gjinore, kooperativat, etj......15%. 

  Përgatitë dhe mbështet programet me karakter hulumtues për bujqësi aplikative, qe tregon 
teknologjitë dhe praktikat munde te jene praktikisht dhe me efektivitet te zbatueshme nga 
fermerët......10% 

  Koordinon aktivitetet dhe bashkëpunon me akterët relevantë; Institucione edukativo 
arsimore, IBK-n dhe merrë pjesë në përgatitjen e programeve dhe metodave te 
demonstrimeve, testimeve fushore ne transferimin e teknologjive te reja......10% 

  Realizon  raste studimore ne ferma, bën diagnostikimin e fermave, analizon, vlerëson dhe 
harton raporte pune mbi praktikat e mira bujqësore te vendeve tjera ne modernizimin e fermave 
sipas kritereve te BE-s dhe bene rekomandime.........10% 



   Udhëheqësi i Divizionit te Shërbimeve Teknike përgatitë planet e punës, raportet si dhe 
raporton tek Udhëheqësi i Departamentit te Shërbimeve Këshilluese dhe Teknike.....5%  

 
 
Shkathtësitë e kërkuara: 
 Diplomë Univerzitare Fakulteti i Bujqësisë drejtim i përrgjithshëm, Agroekonomi, 

Mbrojtje e Bimëve apo relevante. 
 5 vite përvojë pune  
 Njohja e punës me kompjuter 
 Fleksibilitet dhe aftësi për t’u përballë me situata të reja; 
 Vullnet për të marrë pjesë në kurset , trajnimet arsimuese dhe vazhdimisht të freskojë 

diturinë. 
 
Data e shpalljes së konkursit  me: 15.12.2017 
Data e mbylljes së  konkursit  me: 21.12.2017 
 
Të drejtë në konkurrim kanë të gjithë zyrtarët e MBPZHR. 
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 
Personelit në  Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Ndërtesa e Ish Partive 
Politike në Prishtinë, nr.237 – 240 kati II  zona C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJAVLJUJE INTERNI KONKURS 
 
Naziv radnog mesta:          Šef  divijizije tehničkih saveta       
Ref:                                      DTSU-10/2017 BVP/1060  
Organizaciona jedinica :   Department za tehničke i savetodavne usluge  
Radno mesto:                      Priština 
Funkcionalna kategorija:  Nivo rukovođenja  
Koeficijent/stepen:             Koeficijent 9 – stepen 6  
 
 
Svrha radnog mesta:  
Stvaranje mogućnosti za obrazovanje i obuku poljoprivrednika za poljoprivredu i ruralni razvoj.  
 

Glavne obaveze: 
 Pruža podršku u pružanju tehničkih saveta za opštinske odbornike i poljoprivrednike u 

oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja...15% 
  Podržava poljoprivrednike najboljim poljoprivrednim praksama na nivou farme kao u: 

upravljanju organskog đubriva, zaštiti vode, zemlje i vazduha od zagađenja, erozija, 
itd.....10% 

 Pruža podršku u pripremanju normativnih akata i smernica za šeme podrške za 
poljoprivrednike..... 10% 

  Procenjuje, predlaže i izrađuje savetodavne programe, brošure, poruke na određene 
teme, plan biznisa, nacrt-predloge, modele za farme, itd. za poljoprivrednike u oblasti 
agrobiznisa, poljoprivrede i ruralnog razvoja.......10%  

 Priprema informativne materijale o novom zakonodavstvu u oblasti poljoprivrede i 
stvaranju i razvoju grupa i udruženja poljoprivrednika.......5% 

 Sprovodi osnovne nadležnosti za pružanje tehničkih savetodavnih usluga kao na 
primer: zdravlje biljaka, zdravlje životinja, biljna proizvodnja, stočarska proizvodnja, 
marketing, ispitivanje i sertifikacija semena, analize zemljišta, upravljanje pašnjaka, 
poljoprivredno-ekološka pitanja, rodna pitanja, zadruge, itd......15% 

 Priprema i podržava programe istraživačkog karaktera za primenjenu poljoprivredu, 
koje pokazuje da tehnologije i prakse mogu praktično biti efikasnije primenjene od 
strane poljoprivrednika.......10% 

 Koordinira aktivnosti i sarađuje sa relevantnim akterima; Edukativno obrazovne 
institucije, PIK i učestvuje na pripremi programa i metoda demonstracije, terenskih 
testova u prenošenju novih tehnologija.......10% 

 Vrši studijske analize u farme, dijagnostifikuje farme, analizira, procenjuje i izrađuje 
radne izveštaje o najboljim poljoprivrednim praksama drugih zemalja u modernizaciji 
farmi u skladu sa kriterijumima EU-a i daje preporuke........10% 

 Šef Divizije tehničke službe priprema planove rada, izveštaje i izveštava Šefu 
Departmenta za savetodavne tehničke usluge........5 % 

 
Potrebne veštine: 
 Univerzitetska diploma Poljoprivredni Fakultet, Opsti smer, Agroekonomija, Zaštita bilja 

i relevantni 
 5 godine radnog iskustva  
 Poznavanje rada kompjuterom 
 Fleksibilnost i sposobnost za suočavanje sa novim situacijama; 
 Spremnost za učestvovanje na kursevima, obrazovnim obukama i da u kontinuitetu 

ažurira znanje. 
 
 
 



 
 
Datum objavljivanja konkursa, dana: 15.12.2017 
Datum zatvaranja konkursa, dana:     21.12.2017 
 
Pravo konkurisanja imaju svi službenici MPŠRR-a. 
Nepotpune aplikacije neće se uzeti u obzir. Samo kandidati koji ulaze u uži izbor će biti 
obavešteni.  
Treba dostaviti kopije dokumenata, jer se isti ne vraćaju. 

 

Postupak apliciranja: Obrasci za apliciranje mogu se preuzeti i dostaviti u Diviziju za osoblje u 
Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, bivša zgrada političkih stranaka u 
Prištini, br. 237 – 240 , II sprat, zona C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


