
Në bazë të nenit 22 paragrafi 1, alineja 2 dhe paragrafi 8 i Ligjit për Punonjësit e Sektorit Publik ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 dhe 198/18), në pajtim me nenin 22 

paragrafi 1 alineja 1 dhe alineja 4 i Ligjit për marrëdhënie pune ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124 / 10, 47/11, 11/12, 39/12, 

13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 dhe 120/18), Sekretariati për 

Çështje Evropiane shpall 
  
  

SHPALLJE PUBLIKE 
  
 

për punësimin e 7 (shtatë) personave në Sekretariatin për Çështje Evropiane për një kohë të caktuar deri 

në fund të vitit fiskal 2019 për pozitat në vijim: 
  
  

(1)   RPU0101В04001 – Bashkëpunëtor i ri për gjyqësorin, Njësia për Drejtësi, Liri dhe Siguri, Sektori 

për Integrim - 1 (zbatues) për kohë të caktuar pune që do të kryejë detyrat për vendin e caktuar të  

punës, me një pagë neto prej 20.970,00 denarë. 
  
Kushtet e përgjithshme që duhet të përmbushen nga kandidatët janë: 

Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
Të përdor në mënyrë aktive gjuhën maqedonase, 
Të jetë i moshës madhore, 
Të ketë dëshmi për aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe 
Të ketë dëshmi se me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk ka ndalesë për kryerje profesioni, veprimi 

ose detyre, 
  
Përveç kushteve të përgjithshme për plotësimin e vendit të lirë një zyrtar administrativ, kandidatët duhet 

gjithashtu të plotësojnë kushtet e mëposhtme të posaçme: 
  

-          niveli i kualifikimit VI B sipas Kornizës së Maqedonisë së Kualifikimeve dhe të ketë fituar të paktën 

180 kredi sipas EKTS ose të ketë të përfunduar shkallën VII / 1 shkallë, Shkenca Politike, Shkenca 

Juridike ose Shkenca Ekonomike. 
-          Me ose pa përvojë pune në profesion 
-          Njohja e strukturës institucionale të BE-së dhe juridiksionin e saj në fushën e gjyqësorit 

  
- Niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës së Maqedonisë për Kualifikime dhe të paktën 180 kredi 

fituara sipas SETK-së, ose shkallën e përfunduar VII / 1, Shkenca politike, Shkenca juridike ose Shkenca 

ekonomike. 
- Me ose pa përvojë pune në profesion 
- Njohje e strukturës institucionale të BE-së dhe kompetencat e saj në fushën e gjyqësorit 
  
  

Kompetencat e përgjithshme të punës 
-zgjidhjen e problemeve dhe vendimmarrje për çështje brenda fushëveprimit të vet; 
-mësim dhe zhvillim; 
-komunikim; 
-arritjen e rezultateve; 
- punë me të tjerët/punën ekipore; 

- vetëdije strategjike; 
- orientim drejt klientëve/palëve të prekura; dhe 



- menaxhim financiar. 
  

  
          Kompetencat e veçanta të punës 

      - njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyre 
     - njohuri aktive të një prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, 

gjermanisht) 
  

Orari i caktuar i punës 

  
    - ditët e punës E hënë - e premte 

                 - orët e punës gjatë javës 40 
                 - orari i punës nga ora 07:30/80:30 deri në 15: 30/16: 30 
  
  

(2)   RPU0101V04000 - Bashkëpunëtor i ri për Politikë bujqësore dhe veterinare, Departamenti i 

bujqësisë dhe sigurisë Ushqimore, Sektori për integrim - 1 (një realizues) për një kohë të caktuar të 

punës i cili do të kryejë detyrat për pozitën e caktuar të punës, me pagë neto prej 20.970,00 denarë. 
  
  
  
  
  

  
Kushtet e përgjithshme që duhet të përmbushen nga kandidatët janë: 

të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  

ta përdorur në mënyrë aktive gjuhën maqedonase,  

të jetë i moshë së rritur,  

të ketë një zotësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  

me vendim gjyqësor të formës së prerë, të mos ketë dënim të shqiptuar, ndalim të kryerjes së një 

profesioni, veprimtarie ose detyre. 

  
  

Përveç kushteve të përgjithshme për plotësimin e vendit të punës të nëpunësit 

administrativ, kandidatët duhet gjithashtu të plotësojnë kushtet e mëposhtme të posaçme: 
  
- niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës së Maqedonisë së Kualifikimeve dhe të paktën 180 kredi 

fituara sipas EKTS-së, ose shkallën e përfunduar VII / 1, Shkencë mbi tokën dhe hidrologjinë, Shkenca 

juridike ose Shkenca ekonomike. 
- Me ose pa përvojë pune në profesion 
- Njohja e strukturës institucionale të BE-së dhe  
  
Kompetencat e saj në fushën e politikës bujqësore dhe veterinare 
  
- zgjidhjen e problemeve dhe vendimmarrje për çështje brenda fushëveprimit të vet; 
-  mësim dhe zhvillim; 
-  komunikim; 



-  arritjen e rezultateve; 
-  punë me të tjerët/punë ekipore; 
-  vetëdije strategjike; 
-   orientimi drejt klientëve/palëve të prekura; dhe 
-  menaxhim financiar. 
  

Kompetencat e veçanta të punës 
- njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 

- njohuri aktive të një prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, 

gjermanisht) 
  

Orari i caktuar i punës 

  
- ditët e punës e hënë - e premte 
             - orët e punës në javë 40 
              - orari i punës nga ora 07:30/08: 30 deri në 15: 30/16: 30 
  
  
  
  

(3)   RPU00101V04002 - Bashkëpunëtor i ri për arsim, kulturë, shkencë dhe hulumtim, Njësia për 

Inovacionin, shoqëri të Informacionit dhe politikë sociale, Sektori për Integrim - 1 (një realizues) 
për një kohë të caktuar të punës, që do të kryejë detyrat e punës për vendin e caktuar të punës, me një 

pagë neto 20.970,00 denarë. 
  

  
Kushtet e përgjithshme që duhet të përmbushen nga kandidatët janë: 

të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  

ta përdorë në mënyrë aktive gjuhën maqedonase,  

të jetë i moshë së rritur,  

të ketë një zotësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  

me vendim gjyqësor të formës së prerë, të mos ketë dënim të shqiptuar, ndalim të kryerjes së një 

profesioni, veprimtarie ose detyre. 

  
  

Përveç kushteve të përgjithshme për plotësimin e vendit të punës të nëpunësit 

administrativ, kandidatët duhet gjithashtu të plotësojnë kushtet e mëposhtme të posaçme: 
  
- nivelin e kualifikimit VI B, sipas Kornizës së Maqedonisë së Kualifikimeve dhe të ketë fituar të paktën 

180 kredi sipas SETK-së të ketë përfunduar shkallën VII/ 1, Shkenca juridike, Shkencat ekonomike ose 

Administratë publike dhe administratë 
- Me ose pa përvojë pune në profesion 

-Njohja e strukturës institucionale të BE-së dhe kompetencat e saja në fushën e arsimit dhe shkencës 
  

Kompetencat e përgjithshme të punës 
- zgjidhjen e problemeve dhe vendimmarrje për çështje brenda fushëveprimit të vet; 
-  mësim dhe zhvillim; 



- komunikim; 
- arritjen e rezultateve; 
-  punë me të tjerët/punë ekipore; 
-  vetëdije strategjike; 
-  orientimi drejt klientëve/palëve të prekura; dhe 
- menaxhim financiar. 
  

Kompetencat e veçanta të punës 
- njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 

- njohuri aktive të një prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, 

gjermanisht) 
  

Orari i caktuar i punës 

  

  
- ditët e punës e hënë - e premte 

            - orët e punës gjatë javës 40 
            - orari i punës nga ora 07:30/80:30 deri në 15: 30/16: 30 
  
(4) RPU0101V04001 - Bashkëpunëtor i ri për koordinimin e procesit të përkthimit, Njësia për 

përkthimin dhe koordinimin e procesit të përkthimit, Sektori për përgatitjen e versionit kombëtar 

të Acquis Communautaire - 1 (një realizues) në kohë të caktuar të punës, që do ti kryejë detyrat e 

punës, për pozicionin e caktuar të punës, me një pagë neto prej 20.970,00 denarë. 
  

  
Kushtet e përgjithshme që duhet të përmbushen nga kandidatët janë: 

të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
ta përdorë në mënyrë aktive gjuhën maqedonase,  
të jetë i moshë së rritur,  
të ketë një zotësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
me vendim gjyqësor të formës së prerë, të mos ketë dënim të shqiptuar, ndalim të kryerjes së një 

profesioni, veprimtarie ose detyre. 
  
  

Përveç kushteve të përgjithshme për plotësimin e vendit të punës të nëpunësit 

administrativ, kandidatët duhet gjithashtu të plotësojnë kushtet e mëposhtme të posaçme: 
  
-niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës së Maqedonisë së Kualifikimeve dhe të ketë fituar të paktën 

180 kredi sipas SETK-së ose të ketë përfunduar shkallën VII / 1, Shkenca Juridike, Administrata Publike 

dhe Administrata ose Shkenca Gjuhësore (Gjuhësi) 
- me ose pa përvojë pune në profesion 
-mësim dhe zhvillim (zhvillimi dhe përmirësimi i aftësive dhe njohurive personale për organizatën dhe 

mjedisin) 
-komunikim (i qartë, i saktë, me gojë dhe me shkrim) 
- aftësinë për të ndihmuar në planifikimin, zbatimin dhe koordinimin e resurseve në përkthimin e akteve 

ligjore të BE-së, të RM-së dhe dokumenteve të tjera të rëndësishme për procesin e përgatitjes së versionit 

kombëtar të së drejtës së BE-së.. 
  
Kompetencat e përgjithshme të punës 



  
- zgjidhjen e problemeve dhe vendimmarrje për çështje brenda fushëveprimit të vet; 
- mësim dhe zhvillim; 
- komunikim; 
- arritje e rezultateve; 
- punë me të tjerët/punë ekipore; 
-           vetëdije strategjike; 
-           Orientimi drejt klientëve/palëve të prekura; dhe 
-           menaxhim financiar. 
  
Kompetencat e veçanta të punës 
- njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 

    - njohuri aktive të një prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, 

gjermanisht) 
  

Orari i caktuar i punës 
  
- ditët e punës e hënë - e premte 
             - orët e punës gjatë javës 40 
             - orari i punës nga ora 07:30/80:30 deri në 15: 30/16: 30 
  
  
  
  
  

(5)   RPU0101V04002 – Bashkëpunëtor i ri për organizimin e aktivitetit dhënia e bursës, Njësia për 

trajnim për shfrytëzimin e fondeve evropiane dhe ndihmës tjetër të huaj, Sektori për koordinimin e 

fondeve evropiane dhe ndihmës tjetër të huaj – 1 (një realizues) në orar të caktuar të punës i cili do t’i 

kryejë detyrat e punës për vendin e caktuar të punës, me neto rrogë 20.970,00 denarë. 
  

Kushtet e përgjithshme që duhet t’i përmbushin kandidatët janë: 
të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
në mënyrë aktive ta shfrytëzojë gjuhën maqedonase,  
të jetë i moshës madhore,  
të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe  
me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor mos t’i është shqiptuar dënimi ndalim i kryerjes së profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës. 
  
  

Krahas kushteve të përgjithshme për plotësimin e vendit të punës së nëpunësit 

administrativ kandidatët duhet t’i përmbushin edhe kushtet e veçanta si vijon: 
  

-          niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës së Maqedonisë së Kualifikimeve dhe ka fituar së paku 180 

kredi sipas SETK ose ka mbaruar shkallën VII/1, shkencat politike, shkencat juridike ose shkencat 

ekonomike  
-          me ose pa përvojë pune në profesion 

-          njohja e mënyrës së funksionimit të BE-së dhe procesit të integrimit në BE;  

-          njohja e akteve juridike për zbatimin e ndihmës së BE-së në nivel të BE-së dhe legjislacionit nacional 



-          njohja dhe menaxhimi i ciklit të përcaktimit të nevojave, planifikimit, dizajnimit dhe zbatimit të 

trajnimeve; 

-          njohja e punës me data bazat e të dhënave; 

-          aftësitë e shkëlqyeshme analitike dhe të komunikimit 

  

  
  
  
Kompetencat e përgjithshme të punës 

-          zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja për punët nga fushëveprimi i vet;  

-          të mësuarit dhe zhvillimi;  

-          komunikimi;  

-          realizimi i rezultateve;  

-          puna me të tjerët / puna ekipore;  

-          vetëdija strategjike;  

-          orientimi te klientët / palët e prekura; dhe  

-          menaxhimi financiar. 
  
Kompetencat e veçanta të punës 

- njohja aktive e programeve kompjuterike për punën në zyrë 
- njohja aktive e njërës nga tri gjuhët më shpesh të shfrytëzuara në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, 

gjermanisht) 
  

Orari i kohës së punës 
  
- ditët e punës: e hënë – e premte 
             - orët e punës në javë: 40 
              - orari i punës prej orës 07:30/8:30 deri në orën 15:30/16:30 
  
  
(6) RPU0101V04003 Bashkëpunëtor i ri për politikë tregtare, doganë dhe tatime, Njësia për çështjet 

financiare ekonomike, doganë dhe tatime, Sektori për integrim -– 1 (një realizues) në orar të caktuar 

të punës i cili do t’i kryejë detyrat e punës për vendin e caktuar të punës, me neto rrogë 20.970,00 denarë. 
  

Kushtet e përgjithshme që duhet t’i përmbushin kandidatët janë:  
të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,   
në mënyrë aktive ta shfrytëzojë gjuhën maqedonase,  
të jetë i moshës madhore,   
të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe  
me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor mos t’i është shqiptuar dënimi ndalim i kryerjes së profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës. 
  



  
Krahas kushteve të përgjithshme për plotësimin e vendit të punës së nëpunësit 

administrativ kandidatët duhet t’i përmbushin edhe kushtet e veçanta si vijon: 
  

-          niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës së Maqedonisë së Kualifikimeve dhe ka fituar së paku 180 

kredi sipas SETK ose ka mbaruar shkallën VII/1, shkencat juridike, shkencat ekonomike ose 

administratën publike  
-          me ose pa përvojë pune në profesion  

njohja e vendosjes institucionale të BE-së dhe kompetenca e saj në sferën e politikës së jashtme tregtare, 

industrisë, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, doganës dhe tatimeve 

  
Kompetencat e përgjithshme të punës 

-          zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja për punët nga fushëveprimi i vet;   

-          të mësuarit dhe zhvillimi;  

-          komunikimi;  

-          realizimi i rezultateve;   

-          puna me të tjerët / puna ekipore;  

-          vetëdija strategjike;  

-          orientimi te klientët / palët e prekura; dhe  

-          menaxhimi financiar.  

  
Kompetencat e veçanta të punës 

- njohja aktive e programeve kompjuterike për punën në zyrë 
- njohja aktive e njërës nga tri gjuhët më shpesh të shfrytëzuara në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, 

gjermanisht)  
  

Orari i kohës së punës 
  
- ditët e punës: e hënë – e premte 
             - orët e punës në javë: 40 
              - orari i punës prej orës 07:30/8:30 deri në orën 15:30/16:30  
  
(7) RPU0101V04000 – Bashkëpunëtor i ri për koordinim buxhetor dhe analitikë, Njësia për 

koordinim buxhetor, Sektori për çështjet financiare – 1 (një realizues) në orar të caktuar të punës i 

cili do t’i kryejë detyrat e punës për vendin e caktuar të punës, me neto rrogë 20.970,00 denarë. 
  

  
Kushtet e përgjithshme që duhet t’i përmbushin kandidatët janë:  

të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,   

në mënyrë aktive ta shfrytëzojë gjuhën maqedonase,   

të jetë i moshës madhore,   

të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dhe  



me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor mos t’i është shqiptuar dënimi ndalim i kryerjes së profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës. 

  
Krahas kushteve të përgjithshme për plotësimin e vendit të punës së nëpunësit 

administrativ kandidatët duhet t’i përmbushin edhe kushtet e veçanta si vijon:  
  

-          niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës së Maqedonisë së Kualifikimeve dhe ka fituar së paku 180 

kredi sipas SETK ose ka mbaruar shkallën VII/1, shkencat ekonomike, matematikën, ose administratën 

publike 
-          me ose pa përvojë pune në profesion  

-          njohja e rregullave për punën buxhetore 
  
Kompetencat e përgjithshme të punës 

-          zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja për punët nga fushëveprimi i vet;   

-          të mësuarit dhe zhvillimi;  

-          komunikimi;  

-          realizimi i rezultateve;   

-          puna me të tjerët / puna ekipore;  

-          vetëdija strategjike;  

-          orientimi te klientët / palët e prekura; dhe  

-          menaxhimi financiar.  
  
Kompetencat e veçanta të punës 

- njohja aktive e programeve kompjuterike për punën në zyrë 
- njohja aktive e njërës nga tri gjuhët më shpesh të shfrytëzuara në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, 

gjermanisht)  
  

Orari i kohës së punës 
  
- ditët e punës: e hënë – e premte 
             - orët e punës në javë: 40 
              - orari i punës prej orës 07:30/8:30 deri në orën 15:30/16:30  
  
 

Kandidatët duhet t’i përmbushin kushtet e përgjithshme dhe kushtet e veçanta të përcaktuara me 

Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës në Sekretariatin për Çështje Evropiane. 
  

Të drejtën e pjesëmarrjes e kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët i përmbushin 

kushtet për të konkurruar. Kandidatët me fletëparaqitje duhet t’i dorëzojnë dëshmitë për përmbushjen e 

kushteve, në formë origjinale ose kopje të verifikuar në noter, edhe atë: 
  
Kandidatët për të gjitha pozitat e punës, nevojitet t’i dorëzojnë dokumentet si vijon: 

1. Shtetësinë e Republikës së Maqedonisë,   
2. Dëshmi se me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor nuk u është shqiptuar dënimi ndalim i kryerjes së 

profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 



3. Dëshmi për aftësinë e përgjithshme shëndetësore për vendin e punës 
4. Certifikatë / diplomë për shkallën e mbaruar të arsimit 
5. Dëshmi për njohjen aktive të programeve kompjuterike për punën në zyrë 
6. Dëshmi për njohjen aktive të njërës nga tri gjuhët më shpesh të shfrytëzuara në Bashkimin Evropian 

(anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 
7. Dëshmi për përvojën e punës në profesion (nëse kandidati ka përvojë pune) 
8. Biografia e shkurtër  
9. Letër motivuese 
  
Me kandidatët e zgjedhur do të lidhet marrëveshje për punësim në orar të caktuar të punës deri më 

31.12.2019.  
  
Afati për t’i dorëzuar fletëparaqitjet me dokumentet e nevojshme është 3 ditë pune, të llogaritur nga dita e 

ardhshme nga dita e shpalljes së konkursit (duke mos e llogaritur ditën e shpalljes). Kushtet e theksuara 

në konkurs, kandidatët duhet t’i përmbushin në momentin e paraqitjes.  
  
Fletëparaqitjet me dokumentet e nevojshme të dorëzohen në arkivin e Sekretariatit për Çështje Evropiane, 

“Kej Dimitar Vllahov, nr. 4”, 1000 Shkup, me shenjën „për konkursin në orar të caktuar". Fletëparaqitjet 

e dorëzuara përmes postës, duhet të pranohen në arkivin e Sekretariatit më së voni deri në ditën e 

përfundimit të afatit për konkursin publik. Fletëparaqitjet e pakompletuara dhe të dorëzuara jo me kohë 

nuk do të shqyrtohen.  
 


