
Kete Republika e Kosovës 

Republika Kosova – Republic of Kosovo 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 
 

Kryetari i Komunës 

Nr. 01-111/01-0086742-4/19 dt. 13.02.2019 

Mitrovicë 
 

Në bazë të nenit 11 dhe 18 të Ligjit nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës,  Rregullores nr. 02/2010 për 

Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës dhe nenit 4.2 të Statutit të Komunës, Komuna e Mitrovicës nxjerr:   

 

S H P A L L J E   E   R E K R U T I M I T  
 

Institucioni :                                                   Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Drejtoria:                                                        Kulturë, Rini dhe Sport  

Titulli i vendit të punës:                                Zyrtar  i Depos 3 – AD/220  

Kategoria funksionale/Grada:                      Grada 12 (koeficienti 5)  

Numri i referencës:                                        JP00035667 
 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Është përgjegjës për organizimin e depos në përputhje me procedurat dhe politikat e organizatës;  

 Mbanë evidenca të sakta dhe të plota të mallit në kopje fizike dhe elektronike dhe ruan të gjitha të dhënat relevante të mallit  

 Bënë pranimin e mallit , kujdeset për mirëmbajtjen dhe bënë shpërndarjen sipas kërkesave; 

 Vlerëson dhe kujdeset për hapësirën e nevojshme për deponim të mallit dhe përgatit planet e deponimit të mallrave në ardhje; 

 Përgatit raporte të rregullta për stoqet e mallrave në depo; 

 Përgatit të gjitha procedurat dhe hapat e nevojshme për asgjësimin e mallrave; 

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

nga mbikëqyrësi; 

 

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim: Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të 

cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë përgatitjen e nevojshme shkollore dhe aftësitë fizike që kërkohen për pozitën 

përkatëse. 

 

Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

Shkollimi i kërkuar: Arsimim i mesëm.  

 

Aftësitë / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen: Trajnim përkatës dhe së paku tre (3) vite përvojë pune në fushën përkatëse 

teknike ose administrative; Aftësi për zbatimin e procedurave dhe udhëzimeve administrative për kryerjen e detyrave të punës; 

Shkathtësi komunikimi, përfshirë aftësinë për të interpretuar informata, dhënë udhëzime dhe përcjellë informata tek të tjerët; Aftësi 

koordinimi dhe mbikëqyrje të punës së personelit në nivelin administrativ dhe teknik;  Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të 

programeve (Word, Excel).  

 

Kohëzgjatja e emërimit:  Nëpunës i  karrierës. 

Data e mbylljes së konkursit: Konkursi është i hapur pesëmbëdhjetë (15) ditë kalendarike nga dita e publikimit në mjetet e 

informimit. 

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 mbi kualifikimin, fotokopja 

e letërnjoftimit; ekstrakti i lindjes; dëshmi mbi përvojën e punës; dhe certifikata që dëshmojnë njohuri nga fusha përkatëse. 

Dokumentet duhet të jenë në njërën prej gjuhëve zyrtare të komunës. Kontaktet me telefon mund ti bëni në 028 – 532 104. 

  

”Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës  dhe mirëpret aplikacionet 

nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil 

të administratës publike, qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin 

Civil të Republikës së Kosovës”. 

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. Kandidatët do të njoftohen  edhe përmes telefonit dhe e-mail. 


