
 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova - Republic of Kosovo 

Qeveria - Vlada - Government 
 

Zyra e Kryeministrit –Ured Premijera –Office of the Prime Minister 
 

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës - Agencija za Statistiku Kosova - Kosovo Agency of Statistics 
 

 

 

Bazuar në nenin  8 pika 3.1 , nenit 6 pika 5 dhe nenit 33 të Ligjit Nr.04/L-036 për Statistikat 
Zyrtare të Republikës së Kosovës, Udhëzimit Administrativ Nr.08/2012 per kushtet dhe 
Mënyrën e Ofrimit te te Dhënave te Fituara me Përpunime te Veçanta te Statistikave Zyrtare si 
dhe nenit 12 paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, 
Ligjin Nr. 04/L-077 Për Marrëdhëniet e Detyrimeve,  Agjencia e Statistikave të Kosovës ,  bënë:  

 

Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta 
 

Emri i Institucionit Agjencia e Statistikave të Kosovës 

Titulli i punës: Ekspert i TI-së  

Numri i referencës: ASK-DSBM-001 

Tarifa e shërbimit: 900 Euro (Bruto) 

Raporton te: Udhëheqësi i Divizionit-bartësi i projektit 

Lloji i kontratës: Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - (MSHV) 
 

Kohëzgjatja e kontratës: 5 muaj  
 

Orari i punës: I plotë  

Lokacioni dhe numri i 
ekzekutuesve: 

ASK-1 

 
ASK parashikon të vazhdojë pjesëmarrjen e saj në ciklet e raportimit të rregullt për të dhënat 
statistikore të mbeturinave komunale  në Eurostat sipas rregullores së  mbeturinave WStatR  (EC) 
No 2150/2002 dhe dërgimin e Raportit të Cilësisë.  
Qëllimi kryesor i ASK-së është  përmirësimi i mëtejmë i   cilësisë së të dhënave statistikore .  
Në mënyrë që ASK ti përmbush këto objektiva, shpall konkurs për Ekspert i TI-së.  

 
Detyrat dhe përgjegjësitë:  

- Zhvillon një sistemi të bazës së të dhënave dhe një mjet raportimi elektronik për anketën  
e mbeturinave komunale; 

- Zëvendësimi i grumbullimit të të dhënave me pyetësor me letër nëpërmjet transmetimit 
elektronik të të dhënave; 
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- I ndihmuar dhe mbikëqyrur nga zyrtari përgjegjës i TI-së së ASK-së, do të zhvillojë një 
bazë të dhënash për AMK në një server të dedikuar enkas për këtë qëllim. Ky lloj i bazës 
së të dhënave do të lehtësojë pastrimin, përpunimin dhe analizën e të dhënave; 

- Caktimi i rregullave të validimit dhe redaktimit do të shkruhen në sistem për të marrë të 
dhëna cilësore nga të anketuarit. Të dhënat do të ruhen në një SQL Server. 

- Ndërfaqja do të jetë bazuar në CAWI (Computer Assisted Web Interview), për mbledhjen 
e të dhënave të AMK 

- CAWI do të dizajnohet dhe zhvillohet në një ndërfaqe miqësore që do të jetë e lehtë për të 
gjithë të anketuarit 

- Të gjitha rezultatet e agreguara të anketës AMK do të integrohen në një platformë për 
shpërndarjen e të dhënave të ASK-së bazuar në modelin PC-Axis dhe SDMX; 

- Hartimi i bazës së të dhënave të AMK duhet të jetë i bazuar në modelin dhe konceptin e 
bazës së të dhënave të dakorduara; 

- Bënë dokumentimin e projektit; 

- Në mënyrë rigoroze zbaton masat e sigurisë dhe planeve të rikuperimit të të dhënave; 

- Në mbikëqyrje të stafit lokal të TI-së, instalon, konfiguron dhe teston ueb aplikacionin në 
serverin e ASK-së; 

- Bashkëpunon me grupet tjera punuese si dhe ndihmon ne kontrollimin, krahasimin, 

analizimin dhe komentimin  e te dhënave  dhe rezultateve të tyre. 

Shkathtësitë e kërkuara:  

Diplomë Universitare në fushën e Teknologjisë Informative. 

Së paku 4 vjet përvojë punë në fushën përkatëse (e obligueshme). 

Kompetenca dhe aftësitë:  

- Njohja e gjuhëve koduese siç: C#,  CSPro, JAVA, HTML, CSS; 

- Njohuri të avancuara në  teknologjitë ASP .NET, MVC si dhe  Microsoft SQL Server; 

- Njohuri në standardet e SDMX dhe PC-Axis, përparësi; 

- Shkathtësi në planifikim, hulumtim dhe analiza, kapacitet për të kuptuar proceset, 

për të koordinuar dhe organizuar punët; 

- Ruajtja e konfiencialitetit; 

- Të jetë i motivuar dhe aftësi për të punuar në atmosferë interdisciplinare; 

 
Agjencia e Statistikave të Kosovës, mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë 

mashkullore dhe femërore, nga të gjitha komunitetet. 

Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs:  
Të drejtë aplikimi kanë të gjithë Qytetarët e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët 
kanë zotësi të plotë për të vepruar, janë në posedim të të drejtave civile dhe politike, kanë 
përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave dhe të cilët 
kanë aftësitë fizike që kërkohen për pozitën përkatëse. 

Afati i konkurrimit  : Konkursi mbetet i hapur 8 ditë kalendarike nga dita e publikimit ne 

media dhe në web faqen e ASK-së.  
Paraqitja e kërkesave: Formularët për aplikim mund të merren në Arhiven e ASK-se, ose 

mund të tërhiqen nga web faqja e ASK-së në adresën http://ask.rks-gov.net/ . 
Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Agjencinë e  Statistikave te Kosovës , Rr,”Zenel Salihu” 
nr.4  Prishtinë.  

Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten: Kopja e letërnjoftimit, kopjet e dokumentacionit të 
kualifikimit, si dhe dokumentacionet tjera të nevojshme sipas konkursit. 
Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara do të 
refuzohen. 

http://ask.rks-gov.net/
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Për  shkak të  numrit të madh të kërkesave të pranuara , vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën 

e ngushtë do të kontaktohen. 

Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do ti nënshtrohen intervistës me gojë. 

Për informata të hollësishme, mund të kontaktoni në  zyrën e personelit ,  në  tel: 038- 20031149 , 
prej orës 08:00 – 16: 00. 
 

 


