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 - Statistical Agency of Kosovo

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 për kushtet dhe Mënyrën e Ofrimit të të
Dhënave të Fituara me Përpunime të Veçanta të 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:

Shpalljen e Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Emri i Institucionit
Titulli i pozitës(ave):
Tarifa e shërbimit:
Raporton te:
Lloji i kontratës:
Kohëzgjatja e kontratës:
Orari i punës:
Lokacioni dhe numri i intervistuesve:

Agjencia e Statistikave të Kosovës
Listues i Ekonomive Familjare,
Azhurnues i Hartave dhe
Mbikqyrës

Sipas marrëveshjes
Njësia e GIS/ Hartografisë
Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - (MSHV)
Deri dy muaj
I plotë
14 Listues
14 Azhurnues të hartave dhe
4 Mbikqyrës

Në kuadër të bashkëpunimit në mes të Agjencisë së Statistikave të Kosovës dhe Fondacionit të Kombeve
të Bashkuara për Fëmijë (UNICEF) për implementimin e Anketës së Treguesve të Shumëfishtë 2019
(MICS) në Kosovë, ASK do të fillojë procesin e Listimit të ekonomive familjare në Qarqet Regjistruese
(QR) të përzgjedhura për këtë anketë.

Detyrat dhe përgjegjësitë e ekipit të Azhurnimit të Hartave dhe Listimit të ekonomive familjare
Në linjë me detyrat specifike për listimin e ekonomive familjare dhe Azhurnimin e Hartave sipas gjendjes
më të re nga terreni, të përcaktuata në udhëzuesin e MICS-it, listuesit e ekonomive familjare dhe azhurnuesit
e hartave do të kenë detyrat dhe përgjegjësitë e mëposhtme:










Të marrin pjesë në trajnimin për procesin e Listimit dhe Azhurnimi e Hartave të ekonomive
familjare dhe të marrin pjesë në pilotimin në terren;
Të identifikojnë kufijtë e çdo QR-es nga harta bazë, dhe përditësojnë informacionin për të
reflektuar realitetin në terren (sipas nevojës);
Në rastin e QR-es është më i vogël, të konsultohen me Mbikqyrësin për vazhdimin e punës;
Vendosjen në listë të të gjitha strukturave dhe ekonomive familjare në grupim në mënyrë
sistematike duke përdorur formularin e listimit të ekonomive familjare;
Kur nuk ekziston një sistem i adresës, të shënojnë informata identifikuese për ekonominë
familjare sipas Manualit për Listim dhe Azhurnim të Hartave;
Të bëhet Azhurnimi i Hartës së QR-se me gjendjën më të re nga terreni;
Të plotësojnë të gjithë formularët për Listim të ekonomive familjare dhe hartat;
Të transferojnë të gjithë formularët e plotësuara dhe hartat tek Mbikëqyrësi ose në zyrën
qendrore;
T’i komunikojnë Mbikëqyrësit problemet që mund të ndodhin në terren dhe të ndjekin udhëzimet
e tij / saj.

Përgatitja shkollore dhe përvoja:



Të ketë të përfunduar së paku shkollën e mesme;
Të ketë përvojë në punë të azhurnimit të hartave dhe intervistime të ngjajshme
(e deshirueshme).

Kompetenca dhe aftësitë:
-

Aftësi shumë të mirë për të komunikuar dhe bashkëpunuar;
Të jenë të gatshëm për punë ekipore;
Aftësi të orientimit në hapësirë (përdorimi i hartave në hapësirë për identifikimin e objekteve të
banimit);
Aftësi të mira organizative dhe sipas nevojës, të jetë i gatshëm të punojë me orarë pune
fleksibil;
Të jetë nga rajoni përkatës ku do të zhvillohet aktivititeti i listimit.

Detyrat dhe përgjegjësitë e Mbikqyrësve
Në linjë me detyrat specifike për mikqyrësit, të përcaktuata në udhëzuesin e MICS-it mbikqyrësit e Listimit
të ekonomive familjare dhe Azhurnimit të Hartave do të kenë detyrat dhe përgjegjësitë e mëposhtme:












Të marrin pjesë në trajnimin për procesin e Listimit dhe Azhurnimi e Hartave të ekonomive
familjare dhe të marrin pjesë në punën praktike në terren;
Shpërndarja e materialit të nevojshëm për listim tek Listuesit/Azhurnuesit;
Mban kontakte ditore me Listuesit/Azhurnuesit e vetë;
Monitorimi i punës në terren –Llistimi i ekonomive familjare dhe Azhurnimi i QR-se sipas
udhëzimeve të MICS-it;
Ndihmon në rastet të veçanta Listuesit/Azhurnuesit në identifikimin e QR-se;
Bënë kontrollimin e materialit në aspektin e cilësisë dhe gjithëpërfshirjes;
Bënë raporte ditore dhe javore për ASK dhe Unicef;
Në rastet e QR-es është me i madhë, Mbikqyrësi duhet të asistojë ekipet në terren për ndarjen e
QR-se në bashkëpunim me stafin e ASK-së – sipas udhëzimeve të MICS-it;
Në rastin e refuzimeve të mëdha brenda një QR-es, Mbikqyrësi duhet të bëjë përpjekje për gjetjen
e menyrës së marrjes së informative;
Mbledhja e materialit nga Listuesit/Azhurnuesit, kontrollimi dhe dorëzimi i tyre në ASK.

Përgatitja shkollore dhe përvoja:




Të ketë të përfunduar Fakultetin;
Të ketë përvojë në punë të azhurnimit të hartave dhe intervistime të ngjajshme;
Të ketë përvojë menaxheriale.

Kompetenca dhe aftësitë:
-

Aftësi shumë të mirë për të komunikuar dhe bashkëpunuar;
Të jenë të gatshëm për punë ekipore;
Aftësi të orientimit në hapësirë (përdorimi i hartave në hapësirë për identifikimin e objekteve të
banimit);
Të ketë aftësi të mira organizative dhe sipas nevojës, të jetë i gatshëm të punojë me orar pune
flksibil;
Aftësi kompjuterike, Word, Excel, Internet etj;
Të jetë nga rajoni përkatës ku do të zhvillohet aktivititeti i listimit.

Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs:
Të drejtë aplikimi kanë të gjithë Qytetarët e Republikës së Kosovës të moshës madhore (mbi 18 vjet) 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.
Konkursi është i hapur 8 ditë kalendarike nga dita e publikimit në mjetet e informimit dhe në Webfaqen e ASK-së .
Numri i anketuesve/intervistuesve sipas regjionit:

Regjioni
Gjakovë
Gjilan
Ferizaj
Prishtinë
Mitrovicë
Pejë
Prizren
Gjithsej

Listuesit
2
1
2
4
1
2
2
14

Azhurnuesit e Hartave
2
1
2
4
1
2
2
14

Numri i Mbikqyrësve sipas regjionit:
Regjioni

Mbikqyerës

Gjakovë
Prizren
Gjilan
Ferizaj
Prishtinë
Mitrovicë
Pejë
Gjithsej

1
1
1
1
4

Paraqitja e kërkesave:
Formularët për aplikim mund të merren në Arkivin e ASK-së, ose mund të shkarkohet nga web faqja e
ASK-së në adresën: http://ask.rks-gov.net/
Aplikacionet dorëzohen në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, Rr,”Zenel Salihu” Nr.4 Prishtinë.
Aplikacionit duhet t’i bashkangjiten:
CV, kopja e letërnjoftimit, diploma e shkollës së mesme, Fakultetit (Për mbikqyrësit),
(të gjitha dokumentet duhet të jenë kopje).
Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara do të refuzohen.
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 më të hollësishme, mund të kontaktoni në zyrën e personelit, në tel: 038- 200 31 149 apo
038-200 31 154 prej orës 08:00 – 16:00.

