
   

 

       

 

        

 

 

Republika e Kosovës 

Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Qeveria –Vlada-Government 

 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural/Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva 

i  Ruralnog Razvoja/Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development 

Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë/Agencije za Razvoj Poloprivrede/ The Agriculture Development Agency 

 

Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë , mbështetur në Ligjin nr. 03/L-149, për “Shërbimin Civil në Republikën e Kosovës”, 

dhe Rregullores nr. 02/2010, “Për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil” si dhe ne bazë të Ligjit Nr.04/L-077  per 

marrdhenjete detyrimeve , me qëllim të realizimit të procedurave të rekrutimit shpall:  

 

KONKURS  

  Marrëveshje për Shërbime të veqanta  per periudhen gjashtë( 6) mujore 

 

Titulli i pozitës: Programer 
Ref: 07/04/01-286 /2018  

Njësia Organizative: Drejtoria për- TI- AZHB -së 

Vendi i punës: Prishtinë  

Kategoria funkcionale: Niveli profesional 

Koeficienti: 8 

 

Qëllimi i vendit të punës:  
Mbikqyrja dhe Zhvillimi i mëtutjeshëm i sistemeve (softuerëve) për menaxhimin e subvencioneve, granteve si dhe 

regjistrin e fermës. 

 

Detyrat  kryesore: 

1.Mbikqyrë (mirëmban) sistemet ekzistuese (softuerë) për menaxhimin e subvencioneve, granteve si dhe regjistrin e 

fermës. 

 

2. Rregullon/Menjanon problemet që dalin në procesin e punës me sisteme  

3. Analizon dhe vlerëson proceset dhe procedurat e brendshme të departamenteve përkatëse për avancimin e mëtutjeshëm 

të softuerëve 

4. Avancim/Programim i mëtutjeshëm i sistemeve ekzistuese;  

5. Nxjerrjen e raporteve të ndryshme sipas kërkesave specifike nga databaza e sistemeve ekzistuese 

 

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara: 

 

1. Njohuri dhe përvojë në fushën e zhvillimit të softuerëve në .Net platformë 

2. Diploma Universitare apo ekuivalente në fushën e Programimit (Shkenca Kompjuterike), së paku 6 vite përvojë 

pune profesionale, së paku 5 vite në pozitën e zhvilluesit të softuerëve dhe menaxhimit të projekteve;  

3. Shkathesi të lartë ne menaxhim, organizimi, caktim te objektivave dhe planifikim.  

4. Njohuri të mira për mbikqyrje efektive të punës profesionale të kryer nga vartësit.  



5. Shkathtesi të nivelit të lartë në komunikim dhe negocimit.  

6. Fleksibilitet të lartë ndaj organizimit dhe mbikqyrjes së punës përfishir zgjedhjen e problemit.  

7. Njohuri mbi punën dhe politiken e institucioneve publike në Kosovë.  

8. Njohuri të gjuhëve programuese .NET – (C#, ASPX), Json, AJAX, dhe SQL SERVER Database.  

9. Njohuri të gjuhës angleze.  

 

 

Data e shpalljes së konkursit  me:  04.06.2018 

Data e mbylljes së  konkursit  me:11.06.2018 

 

“Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret 

aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. 

 

“Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e 

shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 

03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës 

 

Aplikacionet e dorëzuara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Aplikacionet e pakompletuara refuzohen. 
 
Për shkak të numrit të madh të aplikacioneve të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të 
kontaktohen. 

 

 

Procedura e Aplikimit: Formularët për aplikim mund të merren dhe dorëzohen në Sektorin e Personelit në Agjencionin  

për Zhvillimin e Bujqësisë - M B P Z H R , Ndërtesa e Bankës së Lublanës Kati i VII , Zyra nr. 23 ose të  shkarkohen në 

adresën e internetit të AZHB-së www.azhb-ks.net. 

http://www.azhb-ks.net/

