
 

 

Bazuar në nenin 20-g  nga Ligji për punonjësit e sektorit publik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" Nr. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18, 143/19, 14/20 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Maqedonisë së Veriut" Nr. 143/19 dhe 14/20) dhe neni 37-i nga Ligji për ndërmarrjet publike ("Gazeta 

zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 3/96 , 40/03, 49/06, 22/07, 89/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 

138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 

275/19 dhe 89/22), Planit vjetor për punësime në Ndërmarrja Publike Komunale “Vrapçisht” Vrapçisht për 

vitin 2022 nr.04-92/1 nga 01.09.2021 vit, Ndërmarrja Publike Komunale “Vrapçisht” Vrapçisht shpallë : 

 

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR  01/2022 

Për punësimin e ofruesve të shërbimeve publike në fushën e veprimtarive komunale dhe 

veprimtarive tjera për qëllim të të cilave janë themeluar ndërmarrjet publike të grupit III, nëngrupi 

V në Ndërmarrjen Komunale "VRAPÇISHTE" Vrapçisht, për këto vende punë: 

 

Nr.ren.1 
Njësia për ujësjellës dhe kanalizim 
Shifra: KDR 0305B02054 
Emri (titulli) i vendid të punës: Përgjegjës për impiantin e trajtimit/stacionit të filtrimi  
Numër i realizuesve: 1 
Kushtet e përgjithshme: 
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
- të përdorë në mënyrë aktive gjuhën maqedonase, 
- të jetë i rritur, 
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 
- me vendim gjyqësor të formës së prerë që të mos jetë dënuar me ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë 
ose detyrës 
Kushtet e veçanta: 

Lloji i arsimit i duhur: shkollimi i lartë/i mesëm ose 60/120 kredi sipas EKTS ose 180/240 kredite sipas ECVET / 
MCSO, 
Përvojë pune: së paku 2 vjet përvojë pune në profesion 

Orari i punës: 
- Ditë pune e hënë - e premte 
- Orët e punës: 40 orë në javë  
- Orari i punës nga 7:30/8:30 deri në 15:30/16:30 
Rroga neto: 23.491,00 denarë 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2022 janë të parapara Shqiptarë (e) 1. 

Nr.ren.2 
Njësia për ujësjellës dhe kanalizim 
Shifra: KDR 0305B04057   
Emri (titulli) i vendid të punës: VKV Hidraulik 
Numër i realizuesve: 1 
Kushtet e përgjithshme: 
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
- të përdorë në mënyrë aktive gjuhën maqedonase, 



- të jetë i rritur, 
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 
- me vendim gjyqësor të formës së prerë që të mos jetë dënuar me ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë 
ose detyrës 
Kushtet e veçanta: 

Lloji i arsimit i duhur: shkollimi i lartë/i mesëm ose 60/120 kredi sipas EKTS ose 180/240 kredite sipas ECVET / 
MCSO, 
Përvojë pune: Me ose pa  përvojë pune në profesion 

Orari i punës: 
- Ditë pune e hënë - e premte 
- Orët e punës: 40 orë në javë  
- Orari i punës nga 7:30/8:30 deri në 15:30/16:30 
Rroga neto: : 21.684,00 denarë. 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2022 janë të paraparë Shqiptarë (e) 1. 

Nr.ren.3 
Njësia për ujësjellës dhe kanalizim 
Shifra: KDR 0305V01008   
Emri (titulli) i vendid të punës: Mirëmbajtje  – Realizues pagese në fshat 
Numër i realizuesve: 1 
Kushtet e përgjithshme: 
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
- të përdorë në mënyrë aktive gjuhën maqedonase, 
- të jetë i rritur, 
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 
- me vendim gjyqësor të formës së prerë që të mos jetë dënuar me ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë 
ose detyrës 
Kushtet e veçanta: 

Lloji i arsimit i duhur: Më së paku niveli I i kualifikimit ose shkollimi fillor, 
Përvojë pune: Me se paku 1 vit  përvojë pune në profesion 

Orari i punës: 
- Ditë pune e hënë - e premte 
- Orët e punës: 40 orë në javë  
- Orari i punës nga 7:30/8:30 deri në 15:30/16:30 
Rroga neto: 19.877,00 denarë 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2022 janë të parapara Shqiptarë (e) 1. 

Nr.ren.4 
Njësia për ujësjellës dhe kanalizim 
Shifra: KDR 0305V02008.   
Emri (titulli) i vendid të punës: Hidraulik – montues grupa e III 
Numër i realizuesve: 1 
Kushtet e përgjithshme: 
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
- të përdorë në mënyrë aktive gjuhën maqedonase, 
- të jetë i rritur, 
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 
- me vendim gjyqësor të formës së prerë që të mos jetë dënuar me ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë 
ose detyrës 
Kushtet e veçanta: 



Lloji i arsimit i duhur: Më së paku niveli I i kualifikimit ose shkollimi fillor, 
Përvojë pune: Me ose pa përvojë pune në profesion 

Orari i punës: 
- Ditë pune e hënë - e premte 
- Orët e punës: 40 orë në javë  
- Orari i punës nga 7:30/8:30 deri në 15:30/16:30 
Rroga neto: 18.070,00 denarë 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2022 janë të parapara Shqiptarë (e) 1. 

Bashkangjitur me fletëparaqitjen për punësim është e nevojshme të dorëzohen dokumentët si në vijim: 
-vërtetim për nënshtetësi, 
-Vërtetim mjeksor për Aftësi të përgjithshme shëndetësore, 
-Vërtetim nga organi kompetent se nuk ështe shqyptuar dënim, ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë 
dhe detyrës, 
-vërtetim për arsim përkatës, dhe 
-Vërtetim për përvojë pune (për vendet e punës që kërkohet).  
 
Fletëparaqitja për punësim me provat e detyrueshme për plotësimin e kushteve paraqitet brenda 15 ditëve  nga 

dita e botimit të njoftimit publik në shtypin ditor. 

Fletëparaqitja për punësim plotësohet në formular të përpiluara nga institucioni që e publikon konkursin, e njejta 

mund të meret nga arkivi i NPK VRAPÇISHTE dhe në ueb faqen e Komunës së Vrapçishtit 

www.komunavrapcishte.gov.mk dhe të dorëzohen në Arkivin e NPK VRAPÇISHTE  në adresën ul. 100 nr . p.n 

Vrapcisht, nr telefoni kontaktues 075/251-167. 

Procedura e përzgjedhjes për punësimin e ofruesve të shërbimeve publike në ndërmarrje përbëhet nga dy faza, 

përkatësisht: 

Faza 1 – Përzgjedhja administrative e cila përfshin kontrollimin e të dhënave të futura në aplikacion me 

kushtet e përcaktuara në shpalljen publike dhe verifikimin e provave të bashkangjitura në kërkesë; 

Faza 2 – Intervista. 

 

Përzgjedhja e kandidatëve të paraqitur do të bëhet brenda një maksimumi prej 15 ditësh pas skadimit të afatit të 

aplikimit. 

 

                                                                                           

 


