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SHPALLJE E BRENDSHME E KONKURSIT

Titulli i pozitës:
Ref:
Departamenti:
Vendi i punës:
Kategoria funksionale:
Koeficienti:

Zyrtar/e i,e lartë për licencim, menaxhim të zonave
të mbrojtura dhe gjueti
DP-07/19 AI/210 JP00038366
Pylltarisë
Prishtinë
Niveli profesional
8
Grada: 8

Qëllimi i vendit të punës:
Zbatimi efikas i legjislacionit në licencimin e subjekteve juridike për ushtrimin e punimeve në pyje
dhe toka pyjore, realizimi me kohë i aktiviteteve që ndërlidhen me menaxhimin e zonave të
mbrojtura dhe gjuetinë.
Detyrat kryesore:
 Organizon, koordinon dhe mbikqyrë aktivitetet e licencimit të subjekteve juridike për
ushtrimin e punimeve në pyje dhe toka pyjore;
 Harton rregulla, procedura, formularë dhe dokumentacione tjera relevante për procesin e
licencimit në sektorin pyjor;
 Harton politika, strategji dhe programe për menaxhimin e zonave të mbrojtura të natyrës;
 Merr pjesë dhe mbështet në përcaktimin e zonave të mbrojtura të natyrës sipas rregullave
shtetërore/ndërkombëtare;
 Koordinon aktivitetet e bashkëpunimit ndërsektorial dhe ndërkombëtar në menaxhimin e
pyjeve në zonat e mbrojtura të natyrës si: parqet kombëtare, parqet e natyrës, peisazhet e
mbrojtura etj;
 Menaxhon të dhënat nga inventarizimi i kafshëve të egra, mbledh dhe azhuron të dhënat për
gjendjen shëndetësore të kafshëve të egra;
 Vlerëson dhe shqyrton kërkesat e komunave për themelimin dhe dhënien në menaxhim të
vengjuetive të përbashkëta;
 Kryen dhe aktivitete të tjera që ndërlidhen me natyrën e punës dhe sipas kërkesës së
Udhëheqësit të Divizionit për Menaxhimin e Zonave të Mbrojtura dhe Gjueti.

Shkathtësitë e kërkuara:







Diploma Universitare e Fakultetit Pylltarisë, Bujqësisë apo relevante
3 vite përvojë pune në profesion;
Njohuri paraprake për të asistuar në stafin e lartë menaxhues të administratës publike;
Njohja e punës me kompjuter dhe aftësitë për të përdorur me efekt: Windovsin, World,
Exel Access-in, dhe Microsoft Office;
Fleksibilitet dhe aftësi për t’u përballë me situata të reja;
Vullnet për të marrë pjesë në kurset dhe trajnimet arsimuese dhe vazhdimisht të freskoj
diturinë.

Data e shpalljes së konkursit: 17.05.2019
Data e mbylljes së konkursit: 24.05.2019
Të drejtë në konkurrim kanë të gjithë zyrtarët brenda MBPZHR.
Aplikacionet e pakompletuara nuk do të 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.

OBJAVLJIVANJE UNUTRAŠNJEG KONKURSA

Naziv pozicije:
Ref:
Departaman:
Mesto rada :
Funksionalna kategorija:
Koeficient:

Viši zvaničnik za licenciranje, upravljanje
zaštićenh zona lova
ŠD -07/19 AI/210 JP00038366
Šumarstva
Priština
Profesionalni nivo
8
Grada : 8

Svrha radnog mesta:
Efikasna primena propisa o licenciranju pravnih subjekata-lica za rad u šume i šumsk
zemljištima, pravovremena realizacija aktivnosti vezanih za upravljanje zaštićenim područjim
lovstvo.
Glavni zadaci:
 Organizuje, koordinira i nadgleda aktivnosti licenciranja pravnih lica za obavljanje rad
u šumama i šumarskim zemljištima;
 Izrađuje pravila, procedure, obrasce i drugu relevantnu dokumentaciju za pro
licenciranja u sektoru šumarstva;
 Izrađuje politike, strategije i programe za upravljanje zaštićenim područjima prirode;
 Učestvuje i podržava određivanje zaštićenih prirodnih područja prema državnim
međunarodnim pravilima;
 Koordinira aktivnosti međusektorske i međunarodne saradnje u upravljanju šumam
zaštićenim područjima prirode kao što su nacionalni parkovi, parkovi prirode, zaštić
pejsaži-krajolici itd;
 Upravlja podacima iz inventara divljih životinja, prikuplja i ažurira podatke
zdravstvenom stanju divljih životinja;
 Procenjuje i ispituje zahteve opština za uspostavljanje i davanjem na upravlja
zajedničkim lovištima;
 Obavlja i druge poslove koji se odnose na prirodu posla i na zahtev rukovodioca Divizije
upravljanje zaštićenim područjima i lovstvu.

Potrebne veštine:








Univerzitetska diploma Fakultet Šumarstva , Poljoprivreda ili relevantni;
3 godine radnog iskustva u struci;
Preliminarna znanja za pomoć rukovodećem osoblju upravljanja javne uprave;
Znanje rada sa kompjuterima i sposobnost za efikasno njihovo korišćenje: Windovsi,
World, Exel Access, i Microsoft Office;
Fleksibilnost i sposobnost suočavanja sa novim situacijama;
Volju da bi učestvovao u obrazovnim kursevima i obuci i u kontinuitetu da osveži znanje;

Datum objavljivanja konkursa: 17.05.2019
Datum zatvaranja konkursa : 24.05.2019
Pravo konkuriranja imaju svi zvaničnici unutar MPŠRR.
Nepotpune prijave neće se razmatrati. Samo kandidati koji ulaze u izabranu listu biće
obavešteni.
Dokumenti bi trebali biti fotokopije u suprotnom neće biti vraćeni.
Procedura za Apliciranje: Obrazac za prijave se može dobiti i dostaviti u Diviziji osoblja u
Ministarstvu Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, bivšoj zgradi političkih stranaka u
Prištini, br. 237-240. Sprat II C zona.

