
Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo 

 
Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South  
 

Kryetari i Komunës 

Nr.01-111/01-0001814-2/19 datë 18.01.2019 

Mitrovicë 
 

Në bazë të nenit 8 të Ligjit nr. 03/L-212 të Punës, nenit 4 të Udhëzimit Administrativ nr. 

07/2017 për Rregullimin e Procedurave për Themelimin e Marrëdhënies së Punës në Sektorin 
Publik,  Komuna e Mitrovicës së Jugut shpallë:   
 

K O  N  K  U  R  S 
 

Njësia:                         Drejtoria e Administratës së Përgjithshëm 

Pozita:                         Monitorues i Kamerave  

Numri i referencës:    DAP - 1814/2019 

Paga:                            Koeficienti 6 

Orari i punës:             40 orë pune në javë 

Kohëzgjatja:               Pa afat 

Periudha provuese:    6 muaj 
 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Kontrollon kamerat e sigurisë; brenda dhe pjesët e jashtme të komunës; 

 Është përgjegjës për sigurimin e objektit të komunës përmes kamerave të sigurisë;  
 Mirëmban pajisjet elektronike të sigurisë; 

 Siguron dhe mirëmban të dhënat e regjistruara;  

 Mban kontakte me organet e sigurisë, për çështje të sigurisë së objektit të komunës;  

 Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen dhe detyra tjera të fushës përkatëse; 
 Për punën e vet i përgjigjet udhëheqësit të sektorit të punëve të përbashkëta. 

 
Kushtet e nevojshme: 

 Diploma e shkollës së mesme; 

 Minimum dy (2) vite përvojë pune në fushën e sigurisë; 

 Trajnime në fushën përkatëse; 
 Shkathtësi komunikimi, përfshirë aftësinë për të interpretuar informata;  

 Aftësi e koordinimit të punës; 
 Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel);   

 
Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar, të cilët i 
plotësojnë kushtet e konkursit dhe dispozitat e Ligjit të punës dhe dispozitat e tjera në fuqi.  

Data e mbylljes së konkursit:  Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e shpalljes 

në mjetet e informimit publik. 

Paraqitja e kërkesave:  Aplikacionet  merren dhe dorëzohen në zyrën  nr. 10 në Komunën e 
Mitrovicës.  Në aplikacion duhet të cekët qartë titulli i vendit të punës dhe numri i referencës dhe ti 
bashkëngjiten këto dokumente: diploma e shkollës së mesme, kopja e letërnjoftimit; ekstrakti i 
lindjes; dëshmi për përvojën e punës, dëshmi të trajnimeve . Kontaktet me telefon mund ti bëni në 
028 – 532 104.  
 
Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen. Për shkak 
të numrit të madh të kërkesave, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. 
                                                                  


