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Të drejtë për aplikim në këtë procedure kanë vetëm nëpunësit civil ekzistues të së njëjtës kategori të punësuar në të njëjtin 
apo në një tjetër institucion të shërbimit civil.

 Konkurs

Vendi i punës Departamenti per Energji Termike dhe Gaz

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 38 (1,2,3 dhe 4) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për 
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovë, Neni 40 Zyra e Rregullatorit për Energji shpall:
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3. Kërkesat e përgjithshme formale

·        Diplomë universitare në Inxhinieri Mekanike, Elektrike ose Ekonomi;

·        Së paku 3 vite përvojë pune në sektorin e energjisë apo të ngjashme, e preferueshme është përvoja në sektorin e 
energjisë termike (ngrohje qendrore) dhe/apo të kombinuar me energjinë;

• Aftësi analitike;
• Njohuri pune në kompjuter;
• Njohja e shkëlqyer e njërës gjuhë zyrtare është obligative dhe njohja e gjuhës së dytë zyrtare është e 

dëshirueshme;
• Njohja e mirë gjuhës angleze do të jetë përparësi;
• Aftësi për të punuar në ambient multi-etnik dhe multi-kulturor; 
• Aftësi për të punuar në një nivel të lartë të besueshmërisë;

2. Kushtet për lëvizjen brenda kategorisë dhe kërkesat e veçanta

• Të  jetë nëpunes civilë i të njëjtës kategori për të cilen aplikon.
• Të jetë  nëpunes civil i konfirmuar në detyrë në rastin e lëvizjes brenda kategorisë profesionale.
• Të mos jetë ndëshkuar me ndonjë masë disiplinore që nuk është shuar ende.
• Të jetë vlerësuar të paktën 'mire' për rezultatet në punë, të paktën gjatë dy viteve te fundit të vlerësimit.
• Në rastin e konkurimit për levizje brenda kategorisë profesionale të jetë vlerësuar të paktën mirë në vitin e fundit.

1. Përshkrimi i përgjithshëm i punës

Analisti/ja për Energji Termike i raporton Udhëheqësit të Departamentit të Energjisë Termike dhe Gazit natyror. Është 
përgjegjës për çështjet që kanë të bëjnë me sektorin e ngrohjes qendrore në ZRRE, në zhvillimin e politikës së ngrohjes 
qendrore, përmbushjes së standardeve dhe praktikave tjera operacionale që i mundësojnë ZRRE-së të kryejë detyrat, 
dhe përgjegjësitë e veta në përputhje me legjislacionin e rregulloret e zbatueshme në këtë sektor. 

 

Ajo / ai ndërmerr analiza për sistemet e energjisë termike (ngrohjes qendrore), kryen monitorimin e ndërmarrjeve të 
licencuara përmes mbledhjes, analizës dhe vlerësimit të të dhënave dhe informatave përkatëse, e gjithashtu kontribuon 
në zhvillimin e sistemeve raportuese të ndërmarrjeve të ngrohjes qendrore duke u fokusuar në elementet tekniko-
teknologjike. Po ashtu bashkëpunon me departamentet tjera të ZRRE-së duke dhënë mbështetjen dhe ekspertizën 
teknike për çështjet e ndërlidhura me energjinë termike (ngrohjen qendrore).
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5.Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim

• Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
• Kopjet e dëshmisë së punësimit
• Kopjet e dëshmisë së trajnimeve
• Kopje të vlerësimeve të punës për dy vitet e fundit
• Dokument që dëshmon se nuk keni ndonjë masë disiplinore që nuk është shuar ende

7. Data, vendi dhe ora ku do të zhvillohet intervista me gojë

• 02/11/2022; ora 10:00, ZRRE salla e takimeve

4. Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme

Ajo/ai i siguron bën analiza, verifikime, shqyrtime, këshillime, udhëzime në lidhje me sektorin e Ngrohjes Qendrore: 

• Përgatitjen e dokumenteve të brendshme që kanë të bëjnë me sektorin e Ngrohjes Qendrore;
• Shqyrton aplikacionet për tarifat e energjisë termike (ngrohjes qendrore) dhe ndërmerr analiza të ndërlidhura me 

çështjet e tarifave të energjisë termike;
• Shqyrtimin e aplikacioneve për licencimin e ndërmarrjeve për ngrohje qendrore dhe formave të ndryshme që 

kanë të bëjnë me të licencuarit;
• Monitoron të licencuarit e Ngrohjeve Qendrore në bashkëpunim me Departamentin Ligjor dhe të Licencimit;
• Bashkëpunon me Departamentin për Mbrojtje të Konsumatorëve të ZRRE-së në definimin e procedurave për 

zgjidhjen e kontesteve në fushën e ngrohjes qendrore;
• Bashkëpunon dhe ndihmon departamente të tjera në ZRRE në lidhje me çështjet e sistemeve të energjisë termike 

(ngrohjes qendrore);
• Detyrat tjera siç kërkohet nga mbikëqyrësi i tij/saj
•

6. Data e daljes së rezultateve të vlerësimit paraprak

• Lista e kandidatëve të cilët plotësojnë kushtet për lëvizje brenda kategorisë do të shpallet më së largu deri më 
datën 17/10/2022, në portalin e rekrutimit elektronik (https://konkursi.rks-gov.net )
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Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në shërbimin civil 
të Kosovës, siç specifikohet në Ligj.
Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara 
inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura.
Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

8. Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësive që do të vlerësohen në intervistën me gojë

Njohuri në sektorin e energjisë termike (ngrohje qendrore) dhe/apo të kombinuar me energjinë;

• Aftësitë analitike;
• Njohja e shkëlqyer e njërës gjuhë zyrtare është obligative dhe njohja e gjuhës së dytë zyrtare është e 

dëshirueshme;
• Njohja e mirë gjuhës angleze do të jetë përparësi;

9. Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve

• Intervist

10. Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët

• Përmes email dhe portalit për rekrutimi elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)

11. Mënyra e aplikimit

• Përmes portalit për rekrutimi elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)

12. Data e shpalljes së rezultateve përfundimtare

• Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutimi elektronik 
(https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht 
në mënyrë elektronike.

Të dhëna shtesë:

Gjatë kryerjes së detyrave të punës, ky vend i punës i ekspozohet kushteve normale të punës. Ka kontakte të 
drejtpërdrejta me palët e interesit dhe mund të ketë kontakte edhe me konsumatorë gjatë trajtimit të ankesave dhe 
pakënaqësive që kanë.
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