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Nr. 08/18         Datë 09.07.2018 

 
 Udhëheqësi i Personelit në Shërbimin Civil Komunal në Fushë-Kosovë, në bazë 
të nenit  18.1 dhe nenit 19.2 të Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës Kosovës Nr. 
03/L-149, në përputhje Rregulloren nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në  
Shërbimin Civil, shpall: 
                      K O N K U R S  

    Për plotësimin e vendit të punës në kohë të caktuar 

 
I.   Titulli i pozitës:     Zyrtar për Arkiv 2  
      Vendi i punës:  Komuna Fushë-Kosovë 
      Orët e punës:   40h në javë        
      Paga mujore:  Koeficienti 7 
      Raporton tek:  Shefi i Sektorit 
 
Qëllimi i postit: Të ofroj kushte dhe shërbime të shpejta dhe efikasa ndaj kërkesës 
institucioneve komunale dhe publike në ruajtjen dhe sistemimin e dokumeteve të 
arhivuara dhe marrjen në shërbim të dokumenteve të arhivuara në Komunë e Fushë-
Kosovës dhe më gjër. 
 
Detyrat Kryesore: 

 1. Zhvillon dhe arrin pëlqimin për planet e punës dhe afatet me drejtuesin 
dhe stafin tjetër profesional për zbatimin e detyrave, shërbimeve dhe 
produkteve përkatëse 

 

 

 2. Siguron sistemimin dhe mbajtjen azhure të lëndëve arkivore, si dhe 
propozon udhëzues të nevojshëm për funksionimin e arkivit. 

 

 

 3. Përcakton mënyrën e mbajtjes së regjistrit arkivor dhe lëndëve arkivore 
në përputhje me ligjin 

 

 

 4. Siguron që njësitë arkivore të jenë të shënuara me shenjat e përcaktuara 
sipas rregullave 

 

 

 5. Përkujdeset për afatet e arkivimit të lëndëve, si dhe përgatit lëndët me 
afat të përhershëm për dorëzim në Arkivin e Republikës të Kosovës sipas 
dispozitave ligjore 

 

 

 6. Regjistron të dhënat nga format standarde në bazën kompjuterike të 
dhënave dhe kontrollon çdo ndryshim të propozuar për klasifikimin 
dytësor 

 

 

 7. Ruan në vend të posaçëm disqet me shkresat elektronike dhe shkresat të 
natyrës në besim 

 

 

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

 

 

Shkathtësitë kyçe, aftësitë dhe përvoja 

 1. Diplomë universitare së paku dy (2) vite përvojë pune pas diplomimi.  
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 2.  Njohuri profesionale specifike në fushën arkivimit të dokumenteve   
 

 3. Aftësi në zgjidhjen e problemeve për çështjet teknike ose procedurale që 
dalin nga procesi i punës, 

 

 

 4. Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, 
Power Point, Access) 

 

 

 
Afati i paraqitjes së dokumentacionit është 15 ditë, pas shpalljes në mjetet e informimit 
publik. 
 
Kandidatët e interesuar mund t`i marrin aplikacionet, për ç`do ditë pune, në sportel të 
ndërtesës së komunës. 

Vërejtje: Dokumentet e pakompletuara dhe të paraqitura pas afatit nuk do të 
shqyrtohen.  
 
“Shërbimi Civil i Kosovës u shërben të gjithë banorëve të Kosovës dhe mirëpret 
aplikimet nga femrat dhe meshkujt e të gjitha komuniteteve të Kosovës”. 
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Br. 08/18        Datum 09.07.2018 
 
Rukovodioc Personala u Optšinskoj Civilnoj Službi u Kosovo Polje na osnovu člana 18.1 
i člana 19.2 Zakona o Civilnoj Službi Republike Kosova br. 03/L-149 u skladu sa 
Pravilnikom br. 02/2010 o procedurama Rekrutacije u Civilnoj Službi objavljuje: 

 
     K O N K U R S 
         Za ispunjavanje radnog mesta na odredjeno vreme 
 

1. Naziv pozicije: Službenik za Arhivu 2 
Radno Mesto:  Opština Kosovo Polje 
Radni casovi:  40 h nedeljno 
Mesecna plata:  Koeficijenat 7 
Izvestava kod: Šefu sektora  

 
Cilj pozicije: Da pruzi brze i efikasne uslove i usluge zahtevu Opstinskih i javnih 
institucija na ocuvanju i sistemiranju arhivisanih dokumentima i uzimanje na usluzi 
arkivisanih dokumenata u Opstini Kosovo Polje i sire.   
 
Glavne dužnosti:  

1. Razvija i postize saglasnost za planove rada i rokove sa rukovodiocem i ostalo 
profesionalno za primenu duznosti, usluga i specificnih produkata; 

2. Osigurava sistemiranje i azurno odrzavanje arhivisanih predmeta kao i predlaze 
potrebno uputstvo za funksionisanje arhive; 

3. Odredjuje nacin odrzavanja arhivskog registra i arhivisanih predmeta u skladu 
sa zakonom; 

4. Osigurava da arhivske jedinice su obelezene sa odredjenim znakovima po 
pravilima; 

5. Brine se za rokove arhivisanja predmeta kao da priprema predmete sa stalnim 
rokovima za predanje u Arhivi Republike Kosova po zakonskim dispozicijama; 

6. Upisuje podatke iz standardnih formi na kompjuterskoj osnovi i kontrolise svaku 
izmenu predlozenu za ponovno klasifikovanje; 

7. Cuva na posebno mesto diskove sa elektronskim dopisima i dopise od prirode 
poverenja; 

8. Izvrsava i ostale zadatke u skladu sa zakonima i uredbama koje mogu da se traze 
na obrazlozan nacin svremena na vreme od nadzornika;     

 
 Kljucna znanja i iskustvo: 

1. Univerzitetska diploma najmanje dve (2) godine radnog staza posle 
diplomiranja; 

2. Profesionalno znanje niz oblasti arhivisanja dokumenata; 
3. Vestinu za resavanje problema za tehnicka ili proceduralna pitanja koje 

proizilaze iz procesa rada; 
4. Kompjutersko iskustvo na palikacijama programa (Word, Excel, Power Point, 

Access); 
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Rok prijave dokumentacije je 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog 
informisanja. 
 
Zainteresirani kandidati mogu uzeti aplikacije svakim radnim danom na salter u zgradi 
Opstine. 
 
Napomena: nekompletirana dokumenta i one podnete posle roka nece se razmatrati. 
  
“Civilna Sluzba Kosova sluzi svim stanovnicima Kosova i docekuje aplikacije od zena i 
muskaraca svih zajednica na Kosovu”. 
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