Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic Of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opstina Pristina - Municipality Of Prishtina

Në bazë të nenit 11, paragrafi 1, nenit 18 paragrafi 1 dhe 3 dhe nenit 20 paragrafi 1 të Ligjit nr.
03/L-149, për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Udhëheqësi i Personelit të Shërbimit
Civil Komunal, rishpallë këtë
KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS
I. DREJTORIA E INFRASTRUKTURËS LOKALE
1. POZITA: Zyrtar i lartë për ndërtimin e infrastrukturës rrugore - (4)ekzekutues
KOEFICIENTI : 6
LLOJI I POZITËS: i karrierës
POZITA FUNKSIONALE: nëpunës civil i nivelit profesional
ORARI I PUNËS: 40 orë në javë
PËRGJEGJËSIA MBIKËQYRËSE : po
MBIKËQYRJA: Shefit të Sektorit dhe drejtorit.
DETYRAT E PUNËS:
- Pranon vendimin, kontratën, projektin dhe dokumentacionin teknik dhe, në bazë të tij, bën
planin menaxhues të kontratës për realizimin e punimeve në qytet;
- Përcjell dinamikën e realizimit të punimeve si në vëllimin financiar, ashtu edhe në atë fizik, si
ndërlidhës ndërmjet realizuesit të punimeve, organit mbikëqyrës dhe investuesit;
- Përcjell dhe siguron zbatimin e standardeve teknike, sipas llojit të punëve;
- Pranon shqyrtimet laboratorike të materialeve që përdoren në ndërtim nga organi
mbikëqyrës;
- Kontrollon ditarin e punës dhe librin e ndërtimit për punën që është realizuar nga realizuesi i
punimeve dhe konfirmon nëse është bërë mbikëqyrja nga mbikëqyrësi;
- Njofton shërbimin e inspekcionit për të gjitha parregullsitë eventuale në procesin e ndërtimit;
- Bën kontrollin e plotësimit të kushteve të mekanizimit dhe të kualifikimit profesional të stafit
udhëheqës të punishtes;
- Bën analizën e çmimeve për pozicionet shtesë, të paparapara në projekt, dhe për këtë njofton
shefin e Sektorit;
- Bën përgatitjet e nevojshme për kontrollin teknik të punëve të kryera dhe merr pjesë në
kontrollin e plotësimit të kushteve ligjore për ndërtimin e objektit të caktuar;
- Kërkon nga organi mbikëqyrës dhe realizuesi i punimeve, që t`i përmbahet projektit
kryesor zbatues;
- Kryen edhe punë të tjera sipas kërkesës së shefit dhe te drejtorit.
KUSHTET: Përgatitja superiore profesionale, inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë, 3 vite
përvojë pune profesionale dhe certifikata të trajnimeve profesionale.

II. DREJTORIA E FINANCAVE DHE PRONËS
1. POZITA: Operator i futjes së të dhënave në programin e tatimit në pronë- 4
(ekzekutues)
KOEFICIENTI : 6
LLOJI I POZITËS: i karrierës
POZITA FUNKSIONALE: nëpunës civil i nivelit profesional
ORARI I PUNËS: 40 orë në javë
PËRGJEGJËSIA MBIKËQYRËSE : po
MBIKËQYRJA: Shefit të Sektorit dhe drejtorit.
DETYRAT E PUNËS:
- Punon në punët e programimit për përpunimin automatik të të dhënave të kontabilitetit;
- Bën regjistrimin e pagesave në sistemin automatik-elektronik;
- Sipas nevojës, u shërben palëve në dhënien e informatave lidhur me obligimet e tyre;
- Kryen dhe punë të tjera që mund t’ia caktojë shefi i Sektorit.
KUSHTET: Diplomë Universiteti, 3 vjet përvojë punë, njohja e punës me kompjuter është e
domosdoshme.
2. POZITA: Anketues i pronave dhe tatim paguesve për çështje të tatimit në pronë- 7
(ekzekutues)
KOEFICIENTI : 5
LLOJI I POZITËS: i karrierës
POZITA FUNKSIONALE: nëpunës civil i nivelit teknik administrativ
ORARI I PUNËS: 40 orë në javë
PËRGJEGJËSIA MBIKËQYRËSE : po
MBIKËQYRJA: Shefit të Sektorit dhe drejtorit.
DETYRAT E PUNËS:
- Bën matjen e objekteve banesore, lokaleve afariste, apartamenteve, objekteve industriale
dhe garazheve në territorin e komunës së Prishtinës;
- Plotëson formularët adekuat për çdo pronë;
- Formularët e plotësuar të secilit pronar, ia dorëzon operativës kompjuterike për regjistrim
dhe kujdeset që ata të regjistrohen dhe shënimet të ruhen për nevoja të Drejtorisë;
- Bën shpërndarjen e faturave të tatimit në terren për të gjithë obliguesit tatimorë;
- Kujdeset për ecurinë e plotësimit dhe përpunimit të formularëve, sidomos rreth
regjistrimit të tyre në operativë;
- Kryejnë edhe punë të tjera të caktuara nga koordinatori dhe drejtori.
KUSHTET: Përgatitja e mesme shkollore, 3 vjet përvojë pune, njohja e punës me kompjuter
është e domosdoshme

3. POZITA: Zyrtar zotues- 1 (ekzekutues)
KOEFICIENTI : 6
LLOJI I POZITËS: i karrierës
POZITA FUNKSIONALE: nëpunës civil i nivelit profesional
ORARI I PUNËS: 40 orë në javë
PËRGJEGJËSIA MBIKËQYRËSE : po
MBIKËQYRJA: Shefit të Sektorit dhe drejtorit.
DETYRAT E PUNËS:
- Bën regjistrimin e zotimeve për shpenzime, në pajtim me udhëzimet administrative,
procedurat dhe udhëzuesit për përdorim të lëshuar nga thesari;
- Është përgjegjës për të rishikuar secilin urdhër zotim të pagesës dhe dokumentet përkatëse
për inicimin e prokurimit, të përgatitur nga zyrtari i autorizuar;
- Kryen edhe detyra të tjera të parapara me rregullat financiare.
KUSHTET: Bachelor i ekonomisë, 4 vjet përvojë pune, njohja e punës me kompjuter është e
domosdoshme.
4. POZITA: Zyrtar për përgatitjen e dokumentacioneve financiare- 1 (ekzekutues)
KOEFICIENTI : 5
LLOJI I POZITËS: i karrierës
POZITA FUNKSIONALE: nëpunës civil i nivelit teknik administrativ
ORARI I PUNËS: 40 orë në javë
PËRGJEGJËSIA MBIKËQYRËSE : po
MBIKËQYRJA: Shefit të Sektorit dhe drejtorit.
DETYRAT E PUNËS:
-Bën përgatitjen e dokumentacionit financiar, për zotim në “Free-balanc”;
- Bën përgatitjen për pagesë të kontributeve;
- Bën pranimin e lëndëve nga zyra e prokurimit dhe përcjell kompletimin e tyre për
arkivim;
- Paraqet raporte periodike lidhur me punën e tij dhe
- Kryen edhe punë të tjera në pajtim me ligjin, e që nuk janë të përshkruara me këtë
rregullore.
KUSHTET: Përgatitja e mesme shkollore – drejtimi ekonomi, 1 vjet përvojë pune, njohja e
punës me kompjuter është e domosdoshme.

III. DREJTORIA E KADASTRIT
POZITA: Zyrtar i lartë për komunikim me palë - (2)ekzekutues
KOEFICIENTI : 6
LLOJI I POZITËS: i karrierës
POZITA FUNKSIONALE: nëpunës civil i nivelit profesional
ORARI I PUNËS: 40 orë në javë
PËRGJEGJËSIA MBIKËQYRËSE : po
MBIKËQYRJA: Shefit të Sektorit dhe drejtorit.
DETYRAT E PUNËS:
- Pranon kërkesa për regjistrimin e paluajtshmërive, hipotekave dhe ngarkesave tjera në
regjistrin mbi të drejtat e pronës së paluajtshme;
- Bën analizë mbi kompletimin e lëndëve për plotfuqishmërinë dhe ekzekutushmërinë e
tyre;
- Pranon kërkesat për regjistrimin dhe çregjistrimin e hipotekave;
- Kryen edhe punë të tjera në pajtim me dispozitat ligjore nga përgjegjësia e Drejtorisë;
- Me urdhër të udhëheqësit të shërbimit dhe të shefit të Sektorit, kryen edhe pune të tjera
në kuadër te drejtorisë;
- Për punët e tij i përgjigjet udhëheqësit të shërbimit dhe shefit të Sektorit;
Kushtet: Diplomë Universiteti, 1 vit përvojë pune në profesion, njohja e punës me
kompjuter e obligueshme.

Data e ri shpalljes se Konkursit

29.04.2014 deri me dt. 13.05.2014

Të interesuarit që aplikojnë për këto vende të lira të punës, duhet t’i drejtohen Panelit
intervistues.
Do të ftohen vetëm kandidatët, të cilët përfshihen në listën e ngushtë.
“ Shërbimi Civil i Komunës është në shërbim të të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe
mirëpret aplikime nga meshkujt dhe femrat e të gjitha komuniteteve të Kosovës “.
Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e ri shpalljes për pozitat e cekura më lart.
Fletë aplikacionet e kandidatëve me dokumente të pakompletuara dhe ato që arrijnë pas
afatit, nuk do të merren në shqyrtim si dhe dokumentacioni nuk kthehet.
KPSHC (Komisioni përzgjedhës i shërbimit civil) duke u bazuar në nenin 25 paragrafi 1
të Rregullores NR. 02/2010 për procedurat e rekrutimit të shërbimit civil, mund të
verifikoi me institucionet përkatëse vërtetësinë e të dhënave të sigurta nga kandidatët.
Pas përgatitjes së listës së ngushtë të kandidatëve, këtyre kandidatëve do të ju kërkohen
kopjet e dokumenteve të vërtetuara nga organi kompetent(diploma dhe kontrata e punës
ose vërtetimi i përvojës e punës) nëse ato nuk janë dorëzuar të vërtetuara.
Kandidatët që kanë aplikuar në konkursin e shpallur me dt.20.03.2014, nuk kanë nevojë
të aplikojnë prapë.
Për çdo informatë plotësuese mund të kontaktoni me Njësinë e personelit, zyra nr. 40, në
këtë nr. të telefonit 038 / 230 – 900 lokali 10 –70.

