
       Në bazë të nenit 48 të Ligjit për nëpunës administrativ (Gazeta zyrtare nr. 27/2014 dhe 

151/21), neni 2 i Rregullores për formën dhe përmbajtjen e konkursit intern, mënyrën e 

parashtrimit të fletëparaqitjes për avancim, mënyrën e realizimit të përzgjedhjes 

administrative dhe intervistës, si dhe mënyrën e caktimit të pikave dhe numrit maksimal të 

pikave nga procedura e përzgjedhjes, varësisht nga kategoria e vendit të punës për të cilën 

është shpallur konkursi publik (“Gazeta zyrtare nr. 11/2015) Drejtori i NP Parqe dhe 

Gjelbërime – Shkup, shpall 

KONKURS PUBLIK nr. 03/2021 
për plotësimin e vendit të punës së nëpunësit  

administrativ me avancim 
 

1. Udhëheqës Seksioni për Punë Juridike, me shifër КДР0102Б04077, niveli B02, 
Seksioni për Punë Juridike, Sektori për Punë të Përgjithshme dhe Juridike, 1 (një) 
realizues,  

 
Kushte të veçanta:  
 
Kualifikime profesionale – niveli i kualifikimeve VI A sipas Kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas SETK-së ose niveli i kryer VII/1 (Shkenca 
juridike, Shkenca Politike, Administratë Publike) 
 
Përvojë pune  - për nivelin B4 së paku katër vite përvojë pune në profesionin nga të cilat 
së paku një vit në vendin e punës në sektorin publik, përkatësisht së paku gjashtë vite 
përvojë pune në profesionin nga ë cilat së paku dy vite në pozicionin udhëheqës në 
sektorin privat;  
 
Kompetenca të përgjithshme të punës në nivelin e avancuar:  
- Mësim dhe zhvillim;  
- Komunikim;  
- Realizim të rezultateve;  
- Punë me tjerë/punë ekipore;  
- Vetëdije strategjike;  
- Orientim ndaj palëve/palëve të prekura;  
- Udhëheqje dhe zhvillim;  
- Zhvillim të problemeve dhe miratim të vendimeve dhe  
- Menaxhim financiar  
 
Kompetenca të veçanta të punës:  
- Njohje aktive të njërës prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura të Bashkimit 

Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);  
- Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyre; 
- Vërtetim për provimin e dhënë për menaxhim administrativ.  
 
Orari i punës: E hënë-e premte, nga ora 07:00-15:00, 40 orë në javë.  
Paga mujore neto: 27.531,00 denarë.  
 



2. Këshilltar për Punë Juridike, me shifër КДР0102В01061, niveli B01, Seksioni për 
Punë Juridike, Sektori për Punë të Përgjithshme dhe Juridike, 1 (një) realizues,  

 
Kushte të veçanta:  
 
Kualifikime profesionale – niveli V1 i kualifikimeve VI A sipas Kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas SETK-së ose niveli i kryer VII/1 (Shkenca 
juridike, Shkenca Politike, Administratë Publike) 
 
Përvojë pune  - për nivelin V1 së paku tre vite përvojë pune në profesionin  
 
Kompetenca të përgjithshme të punës në nivelin e avancuar:  
- Zgjidhja të problemeve dhe vendosje për punët nga fushëveprimi i tij; 
- Mësim dhe zhvillim;  
- Komunikim;  
- Realizim të rezultateve;  
- Punë me tjerë/punë ekipore;  
- Vetëdije strategjike;  
- Orientim ndaj palëve/palëve të prekura;  
- Menaxhim financiar  
 
Kompetenca të veçanta të punës:  
- Njohje aktive të njërës prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura të Bashkimit 

Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);  
- Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyre; 
- Vërtetim për provimin e dhënë për menaxhim administrativ.  
 
Orari i punës: E hënë-e premte, nga ora 07:00-15:00, 40 orë në javë.  
Paga mujore neto: 26.759,00 denarë.  
 
3. Këshilltar për marrëdhënie me publikun, me shifër КДР0102В01070, niveli B01, 

Seksioni për Marrëdhënie me Publikun, Sektori për Përkrahjen e Drejtorit, 1 (një) 
realizues,  

 
Kushte të veçanta:  
 
Kualifikime profesionale – niveli V1 i kualifikimeve VI A sipas Kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas SETK-së ose niveli i kryer VII/1 (Shkenca 
juridike, Shkenca organizative (menaxhim), Arsim) 
 
Përvojë pune  - për nivelin V1 së paku tre vite përvojë pune në profesionin  
 
Kompetenca të përgjithshme të punës në nivelin e avancuar:  
- Zgjidhja të problemeve dhe vendosje për punët nga fushëveprimi i tij; 
- Mësim dhe zhvillim;  
- Komunikim;  
- Realizim të rezultateve;  



- Punë me tjerë/punë ekipore;  
- Vetëdije strategjike;  
- Orientim ndaj palëve/palëve të prekura;  
- Menaxhim financiar  
 
Kompetenca të veçanta të punës:  
- Njohje aktive të njërës prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura të Bashkimit 

Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);  
- Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyre; 
- Vërtetim për provimin e dhënë për menaxhim administrativ.  
 
Orari i punës: E hënë-e premte, nga ora 07:00-15:00, 40 orë në javë.  
Paga mujore neto: 26.759,00 denarë.  
 
4. Referent i pavarur – sekretar teknik i drejtorit, me shifër КДР0102Г01007, niveli 

Г01, Seksioni për Përkrahjen e Drejtorit, Sektori për Përkrahjen e Drejtorit, 1 (një) 
realizues,  

 
Kushte të veçanta:  
 
Kualifikime profesionale – niveli i kualifikimeve profesionale V A ose niveli i 
kualifikimeve IV sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe 180 kredi ose 240 kredi 
të fituara sipas ECVET ose SKMAP ose së paku arsim sipëror ose arsim të mesëm 
 
Përvojë pune  - për nivelin G1 së paku tre vite përvojë pune në profesionin  
 
Kompetenca të përgjithshme të punës në nivelin e avancuar:  
- Mësim dhe zhvillim;  
- Komunikim;  
- Realizim të rezultateve;  
- Punë me tjerë/punë ekipore;  
- Vetëdije strategjike;  
- Orientim ndaj palëve/palëve të prekura;  
- Menaxhim financiar  
 
Kompetenca të veçanta të punës:  
- Njohje aktive të njërës prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura të Bashkimit 

Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);  
- Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyre; 
 
Orari i punës: E hënë-e premte, nga ora 07:00-15:00, 40 orë në javë.  
Paga mujore neto: 20.326,00 denarë.  
 
 
 
 



5. Referent i pavarur për marrëdhënie me publikun, me shifër КДР0102Г01027, niveli 
Г01, Seksioni për Marrëdhënie me Publikun, Sektori për Përkrahjen e Drejtorit, 1 
(një) realizues,  

 
Kushte të veçanta:  
 
Kualifikime profesionale – niveli i kualifikimeve profesionale V A ose niveli i 
kualifikimeve IV sipas Kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe 180 kredi ose 240 kredi 
të fituara sipas ECVET ose SKMAP ose së paku arsim sipëror ose arsim të mesëm 
 
Përvojë pune  - për nivelin G1 së paku tre vite përvojë pune në profesionin  
 
Kompetenca të përgjithshme të punës në nivelin e avancuar:  
- Mësim dhe zhvillim;  
- Komunikim;  
- Realizim të rezultateve;  
- Punë me tjerë/punë ekipore;  
- Vetëdije strategjike;  
- Orientim ndaj palëve/palëve të prekura;  
- Menaxhim financiar  
 
Kompetenca të veçanta të punës:  
- Njohje aktive të njërës prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura të Bashkimit 

Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);  
- Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyre; 
 
Orari i punës: E hënë-e premte, nga ora 07:00-15:00, 40 orë në javë.  
Paga mujore neto: 20.326,00 denarë.  
 
6. Referent i pavarur – kontabilist, me shifër КДР0102Г01001, niveli Г01, Seksioni për 

kontabilitet dhe operativ financiar, Sektori – Çështje Financiare, 1 (një) realizues,  
 
Kushte të veçanta:  
 
Kualifikime profesionale – niveli i kualifikimeve profesionale V A ose niveli i 
kualifikimeve IV sipas Kornizës Maqedonase sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve 
dhe 180 kredi ose 240 kredi të fituara sipas ECVET ose SKMAP ose së paku arsim sipëror 
ose arsim të mesëm (Gjimnaz, Ekonomi) 
 
Përvojë pune  - për nivelin G1 së paku tre vite përvojë pune në profesionin  
 
Kompetenca të përgjithshme të punës në nivelin e avancuar:  
- Mësim dhe zhvillim;  
- Komunikim;  
- Realizim të rezultateve;  
- Punë me tjerë/punë ekipore;  
- Vetëdije strategjike;  



- Orientim ndaj palëve/palëve të prekura;  
- Menaxhim financiar  
 
Kompetenca të veçanta të punës:  
- Njohje aktive të njërës prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura të Bashkimit 

Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);  
- Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyre; 
 
Orari i punës: E hënë-e premte, nga ora 07:00-15:00, 40 orë në javë.  
Paga mujore neto: 20.326,00 denarë.  
 
Kandidatët që aplikojnë në konkursin intern duhet t’i përmbushin edhe kushtet e 
përgjithshme të përcaktuara me nenin 31 paragrafi (1) të Ligjit për nëpunësit 
administrativë:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë;  
- Ta përdorë në mënyrë aktive gjuhën maqedonase;  
- Të jetë në moshë madhore;  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
- Me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i është shqiptuar ndalim të kryerjes së 

profesionit, veprimtarisë ose detyrës.  
 
Në konkursin intern mund të paraqitet nëpunësi administrativ i punësuar në NP Parqe dhe 
Gjelbërime – Shkup, i cili i përmbush kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të 
lartpërmendura për vendin e punës të përcaktuara për nivelin adekuat në këtë ligj dhe në 
aktin për sistematizim, si dhe:  

- Të jetë i vlerësuar me notën “A” ose “B” në vlerësimin e fundit;  
- Të jetë në vendin e punës në nivel më të ulët ose të jetë në vendin e punës në 

kuadër të kategorisë së njëjtë në të cilën është vendi i punës për të cilin është 
shpallur konkursi intern;  

- Të ketë kaluar së paku dy vite në nivelin e njëjtë dhe  
- Të mos i është shqiptuar masë disiplinore në vitin e fundit para shpalljes së konkursit 

intern.  
 
Kandidatët bashkëngjitur me fletëparaqitjen përveç dëshmive për përmbushjen e kushteve 

të përgjithshme dhe të veçanta mund t’i paraqesin edhe dëshmitë në vijim:  

- Vërtetime për trajnime të realizuara suksesshëm  

- Vërtetime për mentorim të realizuar suksesshëm.  

Afati i dorëzimit të fletëparaqitjeve është 5 (pesë) ditë llogaritur nga dita e shpalljes së 

konkursit.  

Nëpunësit e interesuar administrativë paraqesin fletëparaqitje të plotësuara dhe dëshmi për 

përmbushjen e kushteve të përgjithshme dhe të veçanta për vendin e punës (nëse nuk i 

kanë dorëzuar më parë të njëjtat në dosjen personale) përmes arkivit të NP Parqe dhe 

Gjelbërime” – Shkup në Seksionin për Menaxhim me Resurse Njerëzore në adresën NP 

Parqe dhe Gjelbërime – Shkup, bul. Ilinden nr. 104 si dhe në adresën elektronike zyrtare 

covecki.resursi@parkovi.com.mk me shenjë për “konkurs publik”.  

mailto:covecki.resursi@parkovi.com.mk


Deklarata e paplotë, e parregullt dhe që nuk është plotësuar në kohë, nuk do të jetë lëndë e 

shqyrtimit.  

Procedurën do ta realizojë Komisioni i selektimit për avancim i formuar nga Drejtori i NP 

Parqe dhe Gjelbërime – Shkup.  

VËREJTJE: Kandidati i cili ka shënuar të dhëna të rrejshme në fletëparaqitjen diskualifikohet 

nga procedura e mëtutjeshme.  

 

NP Parqe dhe Gjelbërime 

Drejtori 

Ardijan Muça 


