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 nenit 20, paragrafi 1 të
Ligjit nr. 03/L-149, për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe nenit 22
paragrafi 3 i Rregullores nr.02/2010 për procedurat e rekrutimit në shërbimin civil,
Komuna e Prishtinës zgjatë afatin e shpalljes së:
KONKURSIT
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS
DREJTORIA E INSPEKCIONIT
1. POZITA: Inspektor të ndërtimit – nëntë (9)ekzekutues
KOEFICIENTI : 6
LLOJI I POZITËS: jo karrierës - me afat te caktuar 24 muaj
POZITA FUNKSIONALE: nëpunës civil i nivelit profesional
ORARI I PUNËS: 40 orë në javë
PËRGJEGJËSIA MBIKËQYRËSE : po
MBIKËQYRJA: Shefi i Sektorit dhe Drejtori i drejtorisë.
DETYRAT E PUNËS:
- Bën inspektimin e ndërtimit, sipas lejes së ndërtimit;
- Bën inspektimin e procedurës së dhënies së lejes së ndërtimit në harmoni me ligjin e
ndërtimit dhe të udhëzimeve administrative në fuqi;
- Bën inspektimin për ndërmarrjen e masave të sigurisë për sigurimin e objektit, të
objekteve përreth, si dhe të komunikacionit, kushtet teknike e të tjera;
- Bën verifikimin e dokumenteve burimore, të cilat investuesi duhet t’i posedojë në
vend ndërtim, të përcaktuara sipas dispozitave ligjore të ndërtimit;
- Përpilon procesverbale për gjendjen e zhvillimit të punimeve në vend ndërtim,
shkallën e ndërtimit, përmbajtjen e kushteve sipas lejes së ndërtimit, cilësia e
ndërtimit, përdorimi i materialit të ndërtimit;
- Nxjerr vendim për ndalimin e punimeve, deri në mënjanimin e parregullsive dhe
mangësive tekniko-procedurale;
- Nxjerr vendim për rrënimin e objektit ose pjesës së tij dhe kthimin në gjendjen e
mëparshme, duke bërë mbikëqyrjen e realizimit nga fillimi deri në përmbarim;
- Merr vendim për mbylljen e vend ndërtimit, duke larguar personelin dhe të mirat
materiale deri në përmbushjen e urdhrit konform depozitave ligjore;
- Bën fletëparaqitje kundërvajtjes ndaj pjesëmarrëseve përgjegjës në ndërtim;
- Kryen edhe punë të tjera nga kompetenca e Sektorit, me urdhër të drejtorit dhe shefit
të Sektorit.

Kushtet: Fakulteti i Ndërtimtarisë ose Fakulteti i Arkitekturës, 3 vjet përvojë pune,
njohja e punës me kompjuter është e nevojshme.
POZITA: Zyrtar për përmbarim–një (1)ekzekutues
KOEFICIENTI : 5
LLOJI I POZITËS: jo karrierës - me afat te caktuar 24 muaj
POZITA FUNKSIONALE: nëpunës civil i nivelit tekniko administrativ
ORARI I PUNËS: 40 orë në javë
PËRGJEGJËSIA MBIKËQYRËSE : po
MBIKËQYRJA: Shefi i Sektorit dhe Drejtori i drejtorisë.
DETYRAT E PUNËS:
- Bën ekzekutimin e vendimeve, të cilat i nxjerr inspektori i ndërtimtarisë;
- Udhëheq me punëtorët fizikë që ata të shpërndahen proporcionalisht për rrënimin e
objektit;
- Kujdeset për makinat e rrënimit, si dhe pajimet tjera të punës;
- Kujdeset për sigurinë e punëtorëve gjatë zhvillimit të punëve rreth rrënimit të objektit;
- Kryen edhe punë të tjera, të cilat ia cakton inspektori dhe shefi i Sektorit të ndërtimit.
Kushtet: Shkolla e mesme, drejtimi i ndërtimtarisë, 3 vite përvojë pune në profesion.
Në bazë të nenit 22 paragrafi 3 i Rregullores nr.02/2010 për procedurat e rekrutimit në
shërbimin civil, zgjatet afati për pranimin e aplikacioneve të Konkursit të shpallur me
dt.05.07.2014.

Data e vazhdimit është prej 24.07.2014 deri me dt.30.07.2014
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 edhe 7 ditë kalendarik nga dita e 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.
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.

