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Republika e Kosovës 

Republika Kosova - Republic of Kosovo 

Qeveria –Vlada – Government 

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

 

 

ZGJATJE E AFATIT TË APLIKIMIT  
 

Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP) në bashkëpunim me Zyrën e Kryeministrit 

dhe mbështetjen e International Finance Corporation (IFC), pjesë e grupit të Bankës Botërore, në 

kuadër të Projektit “Klima e Investimeve në Kosovë II”, në kontekst të zbatimit të Udhërrëfyesit 

për vlerësimin ex-post të legjislacionit në Republikën e Kosovës të miratuar nga Qeveria e 

Republikës së Kosovës me Vendimin nr. 03/38 të datës 15.07.2014 dhe në harmoni me Udhëzimin 

Administrativ (QRK) - Nr. 13/2018 për Kushtet, Angazhimin, Kategorizimin dhe mënyrën e 

pagesës së trajnerëve në Institutin e Kosovës për Administratë Publike  shpall: 

 

THIRRJE PËR APLIKIM 

 

Ftohen nëpunësit civil të interesuar të Zyrës së Kryeministrit dhe të Ministrive me njohuri në 

hartimin dhe zbatimin e legjislacionit për të aplikuar në programin “Trajnimi i Trajnerëve në 

fushën e vlerësimit ex-post të legjislacionit”. Qëllimi përfundimtar i këtij programi është krijimi i 

një grupi prej 20 trajnerëve profesionalë brenda administratës së Qeverisë që rregullisht do të 

mbajnë trajnime për vlerësimin ex-post të legjislacionit në Republikën e Kosovës. 
 

Programi do të përfshijë kombinim të trajnimit teknik për vlerësimin ex-post të legjislacionit, 

seanca mbi shkathtësitë prezantuese dhe teknikat për trajnim me pjesëmarrje aktive, si dhe mbi 

menaxhimin e trajnimit. Përveç kësaj, gjatë programit kandidatët për trajnerë do të përfshihen në 

mësim duke u angazhuar drejtpërdrejt në pilotët e vlerësimit ex-post të legjislacionit që kryhen nga 

ministritë e linjës sipas planit vjetor të qeverisë për vlerësimin ex-post të legjislacionit. Në fund të 

procesit, pritet që trajnerët të jenë në gjendje të mbajnë vetë trajnim të barasvlershëm për 

vlerësimin ex-post të legjislacionit duke përdorur vetë dizajnin e programit dhe materialet e ofruara 

nga Projekti. 

 

Kohëzgjatja dhe koha e mbajtjes se programit të trajnimit 

Trajnimi teknik i Trajnerëve pritet të mbahet gjatë mesi i muajit maj të vitit 2019. Ndërsa 

pjesëmarrja në pilotët e vlerësimit ex-post të legjislacionit që kryhen nga ministritë e linjës do të 

fillojë menjëherë pas përfundimit të trajnimit teknik dhe pritet të zgjasë disa muaj derisa raporti 

mbi vlerësimin të përgatitet nga ministritë e linjës sipas afateve të përcaktuara. 

 

Vlerësimi i kandidatëve: 

Në harmoni me Udhëzimin administrativ të lartëcekur, të gjithë kandidatët për trajnerë do të 

vlerësohen pas përfundimit te trajnimit. 

 

Aplikacionet vlerësohen në bazë të kritereve si në vijim: 
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 Arsimimi dhe kualifikimi profesional:

 Përvoja e punës;

 Përvoja në trajnime;

 Elementet tjera të meritës (publikime në fushën e legjislacionit, pjesëmarrja në hartimin e 
legjislacionit, certifikatat);

 Përvoja e punës nga fusha përkatëse e vlerësimit ex- post të legjislacionit është përparësi;

 

Angazhimi i trajnerëve pas trajnimit: 

 

Aplikantët që do të rezultojnë të suksesshëm do të angazhohen si trajner sipas nevojave të 

programit specifik të trajnimit për vlerësimin ex-post të legjislacionit në Republikën e Kosovës. 

 

Afati kohor për dorëzimin e aplikacioneve: 03/05/2019 deri me 10/05/2019. Numri i kandidatëve 

që do të përzgjidhen për të vijuar trajnimin është i limituar. 

 

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë vetëm CV (formati Europass) dhe një letër motivimi 

(deri në 250 fjalë, në formën bashkëlidhur) në mënyrë elektronike në gjuhën shqipe, në e-mail 

adresën: Teuta.Kuqi.Maloku@rks-gov.net , duke specifikuar emërtimin e programit për të cilin 

aplikojnë. 

 

Të gjitha kualifikimet dhe dëshmitë e përmendura në CV tuaj mund të kërkohen për 

verifikim. 
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