
 
Republika e Kosovës

Rpublika Kosova/ Republic of  Kosovo
Komunal Dragash/ Opštine Dragaš / Dragas Municipality

Në bazë të nenit 11 par.4 dhe nenit 12 par.1 pika 1.1 të ligjit
nr.03/L-149 për Sherbimin Civil të Kosovës, neni 3 dhe 4 të Rregullores nr.02/2010 për procedurat e
rekrutimit në Sherbimin Civil dhe në bazë të kërkesës së Drejtorit  për Ekonomi Buxhet dhe Financa K.
Dragash me nr.03.111/01-543 të drejtuar në zyrën e Shërbimit  të Personelit  K. Dragash  për pranimin e një
punëtori,zyra e Shërbimit të Personelit pranë KK Dragash publikon këtë ;

K O N K U R S
i  brendëshem

Titulli i Punës:Zyrtar Certifikues BF/160
Njësia: Drejtoria për Ekonomi Buxhet dhe Financa
Niveli i pages, Koeficienti: 7.5
Orari i pnës: Me orar të plotë (40 orë në javë)
I raporton: Drejtorit

Detyrat dhe përgjegjësitë:
1. Në pajtim me mbikëqyrësin harton planet e punës për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të

objektivave të divizionit dhe jep rekomandime lidhur me objektivat e njësisë; 10%

2. Organizon punën rreth certifikimit dhe aprovimit të pagesave  dhe certifikon lëndët që janë në harmoni
me Ligjin e Prokurimit dhe procedurat tjera ligjore për shpenzimin e buxhetit; 20%

3. Siguron që kërkesat për shpenzime të buxhetit të jenë në pajtim me rregullat  e kontrollit të brendshëm
të financiar dhe janë respektuar gjatë inicimit dhe realizimit të aktivitetit të prokurimit dhe procesit të
shpenzimit; 15%

4. Udhëzon shpenzuesit e buxhetit  lidhur më plotësimin e formave dhe procedurave për plotësimin e
dokumentacionit të pagesave;15%

5. Siguron që kushtet e zbatueshmërisë të një kontrate publike të jenë përmbushur para bërjes ose
autorizimit të pagesave sipas kontratës,10%

6. Siguron që shpenzimi i parasë publike sipas një kontrate publike të bëhet në pajtim me Rregullat e
KMF, dhe që prokurimi është në pajtim me Ligjin mbi prokurimin publik, 15%

7. Siguron se janë plotësuar kushtet e kontratës para se të bëhet pagesa, dhe që kërkesa për pagesë është e
koduar në zërin e duhur të shpenzimeve si dhe fatura është e rregullt ; 10%

8. Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret  të cilat mund të kërkohen në mënyrë të
arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:
• Dip. universitare, fak. ekonomik, biznes apo të ngjashme 3 vite përvojë  në fushën e

financave
• Njohuri  dhe përvojë në fushën e shpenzimeve të buxhetit;
• Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
• Shkath.hulumtuese,analitike,vlerësuese dhe formulim të rekomand. dhe këshillave profesionale;  
• Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
• Shkathtësi kompjut.të aplikacioneve të prog. (Word, Excel, Power Point, Access, Internetit);

Komuna e Dragashit mirëpret aplikacionet nga të gjithë
personat e gjinisë mashkullore dhe femërore, nga të gjitha
komunitetet. Konkursi mbetet i hapur 8 ditë kalendarike nga
dita e publikimit në ueb faqen e Komunes dhe shtypin ditor.
Formularët për aplikim mund të merren në zyren e Sherbimit
të Personelit K.Dragash .



Shërbimi i Personelit
Dragash


