
Republika e Kosovës 

Republika Kosova – Republic of Kosovo 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 
 

Nr.01-111/01-0058168/21 

Dt;16.07.2021 

 

Në bazë të nenit 67 dhe 68 të Ligjit të Zyrtarëve Publikë, nenit 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 të 

Punës, Statutit të Komunës, Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2017 për rregullimin e 

Procedurave të Konkursit në Sektorin Publikë dhe pas  kërkesës së Drejtorit të QKMF-së, 

të datës 16.07.2021, Komuna e Mitrovicës së Jugut shpallë: 

KONKURS 
Për plotësimin e vendeve të lira të punës 

I. Titulli i vendit të punës: Doktor i Mjekësisë: 4 (katër) vende pune; 

Institucioni: Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare “Dr Nexhat Çuni”– Mitrovicë 

Vendi i punës: Sektori i Mjekësisë Familjare 

Koeficienti: 7.20 / H 27 

Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar /sipas Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, periudha 

provuese gjashtë (6) muaj. 

Qëllimi i vendit të punës: 

Ofrimi i shërbimeve shëndetësore gjithëpërfshirëse dhe efikase të bazuara në dëshmi, përmes 

bashkëpunimit dhe monitorimit të ngushtë nga ana e mjekut familjar. 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Ofron shërbime gjithpërfshirëse për individin/pacientin dhe familjen në të gjitha episodet 

e jetës nën mbikqyrje të Mjekut Familjar; 

 Ofron shërbime me standard të lartë bazuar në mjekësinë e bazuar në dëshmi; 

 Siguron diagnostikimin dhe menaxhimin efektiv te pacientëve duke siguruar edhe 

referimin me kohë në institucione shëndetësore adekuate; 

 Ofron kujdes edhe për rastet urgjente dhe sipas nevoje i referon ato me kohë dhe në 

mënyrë adekuate; 

 Ofron kujdes shëndetësor per pacientë kronik, personat e moshuar dhe në nevojë dhe 

sipas nevojës kryen edhe vizita shtëpiake të këtyre pacientëve; 

 Inkurajon dhe zbaton punën ekipore; 

 Merr pjesë në trajnime, vlerësim të kompetencave, orientim dhe edukim si dhe i 

nënshtrohet programit nacional te Zhvillimit te Vazhdueshem Profesional; 

 Vepron në mënyrë profesionale, duke respektuar rregulloret e brendshme te institucionit, 

rregulloret për KPSH dhe vepron në përputhje me të   gjitha rregulloret, procedurat dhe 

politikat e MSh në fuqi; 

 I përmbahet etikës mjekësore; 

 Përcjellë, regjistron dhe raporton sëmundjet ngjitëse dhe sëmundjet kronike; 

 Sipas urdhërit te Kryeshefit te Departamentit te Mjekësise Familjare kryen edhe punë 

tjera sipas përshkrimit të vendit të punës;  

 

 



Shkathtësitë e kërkuara: 

 Diplomë universitare- Fakulteti i Mjekësisë, Drejtimi Mjekësi e Përgjithshme; 

 Licenca valide e punës lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë apo Oda e Mjekëve të 

Kosovës; 

 Shkathtësi klinike profesionale;  

 Aftësi për zbatim të vazhdueshëm të detyrave të punës sipas PVP; 

 Përkushtim për ngritjen profesionale dhe përkushtim të kompetencave; 

 Respektim të  konfidencialitetit 100% të kohës; 

 Ndjenjë përgjegjësie dhe përkushtimi ndaj profesionit dhe ndryshimeve; 

 Shkathtësi të mira të komunikimit; 

 Shkathtësi pune si i/e  pavarur dhe në ekip; 

 Njohuri të punës me kompjuter; 

 Gatishmëri të punoj me të gjitha grupet, pa dallim: kulture, besimi, race, ngjyre, gjinie, 

moshe, statusi social, apo vlera të përceptuara ekonomike; 

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim: 

 Fletëaplikacioni i plotësuar. 

 Kopja e Diplomës së Fakultetit të Mjekësisë. 

 Kopja e licencës së punës.  

 Kopja e letërnjoftimit apo e pasaportës. 

 Dëshmi mbi njohjen bazike të punës me kompjuter- e dëshirueshme. 

 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 mbaruar shkollimin adekuat dhe kanë aftësitë e kërkuara profesionale për kryerjen e 

detyrave.  

 Informata të përgjithshme: Aplikacionet merren dhe dorëzohen me dokumente të 

kompletuara në Zyrën  e Personelit  në QKMF në  Mitrovicë. Data e njoftimit në web 

faqen: konkursi.rks-gov.net  është prej datës: 26.07.2021 deri me datë: 24.08.2021, ndërsa 

data e aplikimit është nga data 25.08.2021 deri me datën 08.09.2021. Përveç web faqes 

unike të procedurave të konkurimit, konkursi publikohet edhe në web-faqe zyrtare të 

Komunës https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/  

 

 Dokumentet e dorëzuara duhet të jenë në kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do 

të kërkohen me rastin e intervistimit.  

 Dokumentet e dërguara pas afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen nga 

Komisioni. 

 

 

 

 

 

 

http://konkursi.rks-gov.net/
https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/


 

Republika e Kosovës 

Republika Kosova – Republic of Kosovo 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

 

Nr.01-111/01-0058162/21 

Dt;16.07.2021 

 

Në bazë të nenit 67 dhe 68 të Ligjit të Zyrtarëve Publikë, nenit 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 të 

Punës, Statutit të Komunës, Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2017 për rregullimin e 

Procedurave të Konkursit në Sektorin Publikë dhe pas  kërkesës së Drejtorit të QKMF-së, 

të datës 16.07.2021, Komuna e Mitrovicës së Jugut shpallë: 

KONKURS 
Për plotësimin e vendeve të lira të punës 

II. Titulli i vendit të punës: Doktor i Stomatologjisë: 1 (një) vend pune; 

Institucioni: Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare “Dr Nexhat Çuni”– Mitrovicë 

Vendi i punës: Sektori i Shëndetit Oral 

Koeficienti: 7.20 / H 26 

Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar /sipas Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, periudha 

provuese gjashtë (6) muaj. 

Qëllimi i vendit të punës: 

Ofrimi i shërbimeve stomatologjike cilësore përmes promovimit të shëndetit oral dhe 

parandalimit të sëmundjve të dhëmbit dhe gojës, krijimit të planeve të trajtimit për të ruajtur ose 

rivendosur shëndetin oral të pacientëve të tyre. 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Ofron shërbime cilësore stomatologjike;  

 Avanson dhe promovon kujdesin/shëndetin oral; 

 Kujdeset për mjetet e punës; 

 Zbaton dhe përdorë drejt masat dhe mjetet mbrojtëse në punë; 

 I përmbahet etikës mjekësore; 

 Inkurajon dhe zbaton punën ekipore; 

 Kryen plotësimin adekuat të dokumentacionit; 

 Bashkëpunon me ekipet e Mjekësisë Familjare dhe strukturat tjera relevante në 

përmirësimin e kujdesit/shëndetit Oral.  

 Sipas urdhërit të Shefit të Sektorit të Shëndetit Oral kryen edhe punë tjera sipas 

përshkrimit të vendit të punës; 

 

 

Shkathtësitë e kërkuara: 

 Diplomë universitare- Fakulteti i Mjekësisë, Drejtimi Stomatologji; 

 Licenca e punës lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë apo Oda e Stomatologëve të 

Kosovës; 



 Shkathtësi klinike profesionale; 

 Aftësi për zbatim të vazhdueshëm të detyrave të punës sipas PVP; 

 Përkushtim për ngritjen profesionale dhe përkushtim të kompetencave; 

 Respektimi i konfidencialitetit 100% të kohës; 

 Ndjenjë përgjegjësie dhe përkushtimi ndaj profesionit dhe ndryshimeve; 

 Shkathtësi të mira të komunikimit; 

 Shkathësi pune si i pavarur dhe në ekip; 

 Njohuri të punës me kompjuter; 

 Gatishmëri të punoj me të gjitha grupet, pa dallim: kulture, besimi, race, ngjyre, gjinie, 

moshe, statusi social, apo vlera të përceptuara ekonomike; 

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim: 

 Fletëaplikacioni i plotësuar. 

 Kopja e Diplomës së Fakultetit të Mjekësisë, Drejtimi Stomatologji. 

 Kopja e licencës së punës.  

 Kopja e letërnjoftimit apo e pasaportës. 

 Dëshmi mbi njohjen bazike të punës me kompjuter- e dëshirueshme. 

 

 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 mbaruar 

shkollimin adekuat dhe kanë aftësitë e kërkuara profesionale për kryerjen e detyrave.  

 Informata të përgjithshme: Aplikacionet merren dhe dorëzohen me dokumente të 

kompletuara në Zyrën  e Personelit  në QKMF në  Mitrovicë. Data e njoftimit në web faqen: 

konkursi.rks-gov.net  është prej datës: 26.07.2021 deri me datë: 24.08.2021, ndërsa data e 

aplikimit është nga data 25.08.2021 deri me datën 08.09.2021. Përveç web faqes unike të 

procedurave të konkurimit, konkursi publikohet edhe në web-faqe zyrtare të Komunës 

https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/  

 

 Dokumentet e dorëzuara duhet të jenë në kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të 

kërkohen me rastin e intervistimit.  

 Dokumentet e dërguara pas afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen nga 

Komisioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://konkursi.rks-gov.net/
https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/


 

Republika e Kosovës 

Republika Kosova – Republic of Kosovo 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Nr.01-111/01-0058159/21 

Dt;16.07.2021 

 

Në bazë të nenit 67 dhe 68 të Ligjit të Zyrtarëve Publikë, nenit 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 të 

Punës, Statutit të Komunës, Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2017 për rregullimin e 

Procedurave të Konkursit në Sektorin Publikë dhe pas  kërkesës së Drejtorit të QKMF-së, 

të datës 16.07.2021, Komuna e Mitrovicës së Jugut shpallë: 

KONKURS 
Për plotësimin e vendeve të lira të punës 

III. Titulli i vendit të punës: Doktor Specialist i Pedodoncisë dhe 

Stomatologjisë Preventive 1 (një) vend pune; 

Institucioni: Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare “Dr Nexhat Çuni”– Mitrovicë 

Vendi i punës: Sektori i Shëndetit Oral 

Koeficienti: 8.40 / H 19 

Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar /sipas Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, periudha 

provuese gjashtë (6) muaj. 

Qëllimi i vendit të punës: 
Ofrimi i shërbimeve preventive stomatologjike cilësore përmes parandalimit të sëmundjeve dhe 

trajtimit të dhëmbëve tek fëmijët si dhe edukimit shëndetësor duke ndikuar që fëmijët të krijojnë 

shprehi të ruajtjes së higjienës orale nga fëmijëria e hershme. 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Ofron shërbime preventive stomatologjike;  

 Avanson dhe promovon kujdesin/shëndetin oral; 

 Kujdeset për mjetet e punës; 

 Zbaton dhe përdorë drejt masat dhe mjetet mbrojtëse në punë; 

 I përmbahet etikës mjekësore; 

 Inkurajon dhe zbaton punën ekipore; 

 Kryen plotësimin adekuat të dokumentacionit; 

 Bashkëpunon me ekipet e Mjekësisë Familjare dhe strukturat tjera relevante në  

përmirësimin e kujdesit/shëndetit Oral.  

 Ofron shërbime stomatologjike për fëmijë; 

 Sipas urdhërit të Shefit të Sektorit të Shëndetit Oral kryen edhe punë tjera sipas 

përshkrimit të vendit të punës; 

Shkathtësitë e kërkuara: 

 Diplomë universitare- Fakulteti i Mjekësisë, Drejtimi Stomatologji; 

 Çertifikata e specializimit nga lëmia e pedodoncisë dhe stomatologjisë preventive; 

 Licenca e punës lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë apo Oda e Stomatologëve të 

Kosovës; 

 Shkathtësi klinike profesionale; 



 Aftësi për zbatim të vazhdueshëm të detyrave të punës sipas PVP; 

 Përkushtim për ngritjen profesionale dhe përkushtim të kompetencave; 

 Respektim i konfidencialitetit 100% të kohës; 

 Ndjenjë përgjegjësie dhe përkushtimi ndaj profesionit dhe ndryshimeve; 

 Shkathtësi të mira të komunikimit; 

 Shkathësi pune si i pavarur dhe në ekip; 

 Njohuri të punës me kompjuter; 

 Gatishmëri të punoj me të gjitha grupet, pa dallim: kulture, besimi, race, ngjyre, gjinie, 

moshe, statusi social, apo vlera të përceptuara ekonomike; 

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim: 

 Fletëaplikacioni i plotësuar. 

 Kopja e Diplomës së Fakultetit të Mjekësisë, Drejtimi Stomatologji. 

 Kopja e çertifikatës së specializimit nga lëmia e pedodoncisë dhe stomatologjisë preventive; 

 Kopja e licencës së punës.  

 Kopja e letërnjoftimit apo e pasaportës. 

 Dëshmi mbi njohjen bazike të punës me kompjuter- e dëshirueshme. 

 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 mbaruar 

shkollimin adekuat dhe kanë aftësitë e kërkuara profesionale për kryerjen e detyrave.  

 Informata të përgjithshme: Aplikacionet merren dhe dorëzohen me dokumente të 

kompletuara në Zyrën  e Personelit  në QKMF në  Mitrovicë. Data e njoftimit në web faqen: 

konkursi.rks-gov.net  është prej datës: 26.07.2021 deri me datë: 24.08.2021, ndërsa data e 

aplikimit është nga data 25.08.2021 deri me datën 08.09.2021. Përveç web faqes unike të 

procedurave të konkurimit, konkursi publikohet edhe në web-faqe zyrtare të Komunës 

https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/  

 

 Dokumentet e dorëzuara duhet të jenë në kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të 

kërkohen me rastin e intervistimit.  

 Dokumentet e dërguara pas afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen nga 

Komisioni. 

 

 

 

 

 

 

 

http://konkursi.rks-gov.net/
https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/


 

Republika e Kosovës 

Republika Kosova – Republic of Kosovo 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Nr.01-111/01-0058160/21 

Dt;16.07.2021 

 

Në bazë të nenit 67 dhe 68 të Ligjit të Zyrtarëve Publikë, nenit 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 të 

Punës, Statutit të Komunës, Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2017 për rregullimin e 

Procedurave të Konkursit në Sektorin Publikë dhe pas  kërkesës së Drejtorit të QKMF-së, 

të datës 16.07.2021, Komuna e Mitrovicës së Jugut shpallë: 

KONKURS 
Për plotësimin e vendeve të lira të punës 

IV. Titulli i vendit të punës: Fizioterapeut - 1 (një) vend pune; 

Institucioni: Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare “Dr Nexhat Çuni”– Mitrovicë 

Vendi i punës: Sektori i Mjekësisë Familjare 

Koeficienti: 5.40 / H 59 

Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar /sipas Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, periudha 

provuese gjashtë (6) muaj. 

Qëllimi i vendit të punës: 

Ofrimi i shërbimeve shëndetësore për pacientët me nevoja për kujdes paliativ, pacientët me 

nevoja të veçanta dhe pacientët tjerë, i ndihmon ata të rikuperohen pas dëmtimeve të pësuara nga 

operacioni, sëmundja, ose paaftësia. Edukimi dhe ofrimi i udhëzimeve për pacientët të 

përmirësojnë forcën dhe lëvizjen e tyre dhe të parandalojnë probleme të mëtejshme në të 

ardhmen. 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Fizioterapeuti do të punojë si pjesëtar/e i/e ekipit të kujdesit mjekësorë, në ofrimin e  

shërbimeve të larta   dhe cilësore të kujdesit shëndetësor me pacientin në qendër duke 

siguruar një kujdes të duhur dhe të sigurt. 

 Ofron shërbimet e fizioterapisë ndaj pacientëve, përfshirë vlerësimin, trajnimin, 

planifikimin dhe realizimin e trajtimit dhe mbajtjen e dokumentacionit të nevojshëm. 

 Ofron shërbimin për terapi fizikale për personat në kujdesin shtëpiak  dhe personave me 

nevoja të veçanta si dhe me ngecje në zhvillm  si dhe këshillon dhe mbështetë familjet e 

tyre për këto shërbime. 

 Aplikon rehabilitimin e gjendjeve shëndetësore si: respiratore, neurologjike,  

neuromuskuloskeletore, kardiovaskulare dhe të tjera sipas indikacioneve mjekësore. 

 Vlerëson performancën e zhvillimit fizik/motorik tek fëmijët me sindromë Down apo 

gjendejeve tjera  të cilët marrin shërbimin e fizioterapisë në kuadër të Programit të 

Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm; 

 Kryen ekzaminimet e pacientëve për të caktuar nevojën për intervenim/trajtim, 

 Kryen vlerësime specifike sipas indikacioneve dhe interpreton dhe komunikon të dhënat 

e vlerësimeve, 

 Zhvillon planin e trajtimit sipas problemeve të identifikuara dhe përcakton qëllimet e 

trajtimit, 



 Realizon trajtimin e paraparë në planin e trajtimit,  

 Modifikon/adapton trajtimin sipas indikacioneve për arritjen e qëllimeve, 

 Respekton hierarkinë organizative dhe për punën e vet i përgjigjet Kryeinfermierit të 

QKMF-së; 

 Sipas urdhërit të Kryeinfermierit të QKMF-së kryen edhe punë tjera  sipas  përshkrimit të 

vendit të punës; 

 

Shkathtësitë e kërkuara: 

 Bachelor (BSc) për Fizioterapeut; 

 Licenca e punës lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë apo Oda e Fizioterapeutëve të 

Kosovës; 

 Shkathtësi klinike profesionale; 

 Aftësi për zbatim të vazhdueshëm të detyrave të punës sipas PVP; 

 Përkushtim për ngritjen profesionale dhe përkushtim të kompetencave; 

 Respektimi i konfidencialitetit 100% të kohës; 

 Ndjenjë përgjegjësie dhe përkushtimi ndaj profesionit dhe ndryshimeve; 

 Shkathtësi të mira të komunikimit; 

 Shkathësi pune si i pavarur dhe në ekip; 

 Njohuri të punës me kompjuter; 

 Gatishmëri të punoj me të gjitha grupet, pa dallim: kulture, besimi, race, ngjyre, gjinie, 

moshe, statusi social, apo vlera të përceptuara ekonomike; 

 

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim: 

 Fletëaplikacioni i plotësuar. 

 Kopja e Diplomës – BSc Fizioterapeut. 

 Kopja e licencës së punës.  

 Kopja e letërnjoftimit apo e pasaportës. 

 Dëshmi mbi njohjen bazike të punës me kompjuter- e dëshirueshme. 

 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 mbaruar 

shkollimin adekuat dhe kanë aftësitë e kërkuara profesionale për kryerjen e detyrave.  

 Informata të përgjithshme: Aplikacionet merren dhe dorëzohen me dokumente të 

kompletuara në Zyrën  e Personelit  në QKMF në  Mitrovicë. Data e njoftimit në web faqen: 

konkursi.rks-gov.net  është prej datës: 26.07.2021 deri me datë: 24.08.2021, ndërsa data e 

aplikimit është nga data 25.08.2021 deri me datën 08.09.2021. Përveç web faqes unike të 

procedurave të konkurimit, konkursi publikohet edhe në web-faqe zyrtare të Komunës 

https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/  

 

 Dokumentet e dorëzuara duhet të jenë në kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të 

kërkohen me rastin e intervistimit.  

 Dokumentet e dërguara pas afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen nga 

Komisioni. 

 

 

 

http://konkursi.rks-gov.net/
https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/


 

Republika e Kosovës 

Republika Kosova – Republic of Kosovo 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Nr.01-111/01-0058163/21 

Dt;16.07.2021 

 

Në bazë të nenit 67 dhe 68 të Ligjit të Zyrtarëve Publikë, nenit 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 të 

Punës, Statutit të Komunës, Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2017 për rregullimin e 

Procedurave të Konkursit në Sektorin Publikë dhe pas  kërkesës së Drejtorit të QKMF-së, 

të datës 16.07.2021, Komuna e Mitrovicës së Jugut shpallë: 

KONKURS 
Për plotësimin e vendeve të lira të punës 

V. Titulli i vendit të punës: Teknik Laborant - 2 (dy) vende pune; 

Institucioni: Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare “Dr Nexhat Çuni”– Mitrovicë 

Vendi i punës: Sektori i Diagnostikës 

Koeficienti: 5.40 / H 59 

Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar /sipas Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, periudha 

provuese gjashtë (6) muaj. 

Qëllimi i vendit të punës: 

Ofrimi i shërbimeve cilësore laboratorike përmes marrjes, shenjëzimit/etiketimit dhe analizimit të 

mostrave sipas sipas procedurave standarde laboratorike. 

 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Kryen pranimin dhe regjistrimin e të dhënave të pacientëve në SISH; 

 Kryen punktimin venoz dhe kapilar të pacientëve, identifikon mostrat dhe i sistemon ato 

për punë të mëtutjeshme analitike; 

 Kryen analizat kualitative dhe kuantitative të urinës duke respektuar hierarkinë e 

metodave analitike (veprimet e matjes); 

 Kryen numërimin mikroskopik dhe elektronik (autoanalizator hematologjik) të 

elementeve të gjakut; 

 Kryen analiza biokimike me metoda analitike si fotometria dhe punë me autoanalizator 

biokimik; 

 Operon me aparatin e destilimit të ujit; 

 Kryen sterilizimin e materialit laboratorik; 

 Zbaton dhe përdorë drejtë masat dhe mjetet mbrojtëse në punë; 

 I bartë të dhënat e rezultateve të analizave laboratorike në formularët përkatës si dhe në 

SISH; 

 Sipas urdhërit të Krylaboranitit, kryen edhe punë tjera laboratorike brenda  

kompetencave të veta profesionale dhe  sipas  përshkrimit të vendit të punës; 



 Respekton hierarkinë organizative dhe për punën e vet i përgjigjet Kryelaborantit; 

 

 

Shkathtësitë e kërkuara: 
 Bachelor (BSc), Përgatitja e mesme shkollore - Teknik laborant; 

 Licenca e punës lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë apo Oda e Infermierëve të 

Kosovës; 

 Shkathtësi profesionale të përdorimit të aparaturave laboratorike; 

 Aftësi për zbatim të vazhdueshëm të detyrave të punës sipas PVP; 

 Përkushtim për ngritjen profesionale dhe përkushtim të kompetencave; 

 Respektimi i konfidencialitetit 100% të kohës; 

 Ndjenjë përgjegjësie dhe përkushtimi ndaj profesionit dhe ndryshimeve; 

 Shkathtësi të mira të komunikimit; 

 Shkathësi pune si i pavarur dhe në ekip; 

 Njohuri të punës me kompjuter; 

 Gatishmëri të punoj me të gjitha grupet, pa dallim: kulture, besimi, race, ngjyre, gjinie, 

moshe, statusi social, apo vlera të përceptuara ekonomike; 

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim: 

 Fletëaplikacioni i plotësuar. 

 Kopja e Diplomës BSc., Shkolla e Mesme – teknik laborant biologji/kimi, teknik laborant 

i mjekësisë. 

 Kopja e licencës së punës.  

 Kopja e letërnjoftimit apo e pasaportës. 

 Dëshmi mbi njohjen bazike të punës me kompjuter- e dëshirueshme. 

 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 mbaruar 

shkollimin adekuat dhe kanë aftësitë e kërkuara profesionale për kryerjen e detyrave.  

 Informata të përgjithshme: Aplikacionet merren dhe dorëzohen me dokumente të 

kompletuara në Zyrën  e Personelit  në QKMF në  Mitrovicë. Data e njoftimit në web faqen: 

konkursi.rks-gov.net  është prej datës: 26.07.2021 deri me datë: 24.08.2021, ndërsa data e 

aplikimit është nga data 25.08.2021 deri me datën 08.09.2021. Përveç web faqes unike të 

procedurave të konkurimit, konkursi publikohet edhe në web-faqe zyrtare të Komunës 

https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/  

 

 Dokumentet e dorëzuara duhet të jenë në kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të 

kërkohen me rastin e intervistimit.  

 Dokumentet e dërguara pas afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen nga 

Komisioni. 

 

 

 

 

 

 

http://konkursi.rks-gov.net/
https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/


 

Republika e Kosovës 

Republika Kosova – Republic of Kosovo 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

_____________________________________________________________
Nr.01-111/01-0058164/21 

Dt;16.07.2021 

Në bazë të nenit 67 dhe 68 të Ligjit të Zyrtarëve Publikë, nenit 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 të 

Punës, Statutit të Komunës, Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2017 për rregullimin e 

Procedurave të Konkursit në Sektorin Publikë dhe pas  kërkesës së Drejtorit të QKMF-së, 

të datës 16.07.2021, Komuna e Mitrovicës së Jugut shpallë: 

KONKURS 
Për plotësimin e vendeve të lira të punës 

VI. Titulli i vendit të punës: Asistent i stomatologjisë - 2 (dy) vende pune; 

Institucioni: Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare “Dr Nexhat Çuni”– Mitrovicë 

Vendi i punës: Sektori i Shëndetit Oral 

Koeficienti: 4.80 / H 68 

Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar /sipas Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, periudha 

provuese gjashtë (6) muaj. 

Qëllimi i vendit të punës: 

Ofrimi i shërbimeve stomatologjike cilësore dhe efikase, përmes bashkëpunimit të ngushtë dhe 

asistimit të mjekut stomatolog, përgatitjes së pacientit, hapësirës punuese, pajisjeve dhe 

instrumenteve. 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Asiston në punën e mjekut stomatolog në Ordinanca Stomatologjike në kuadër të 
Sektorit të Shëndetit Oral; 

 Bashkëpunon me mjekun në promovimin e shëndetit oral, në kuadrin e Sektorit të 
Shëndetit Oral; 

 Kujdeset për instrumentet dhe sterilizimin e tyre; 
 Zbaton dhe përdorë drejtë masat dhe mjetet mbrojtëse në punë; 
 Asiston gjatë punës së Stomatologut; 
 Bashkëpunon me Kryeinfermierin e Sektorit të Shëndetit Oral; 
 Sipas urdhërit të Kryeinfermierit të Sektorit të Shëndetit Oral kryen edhe punë tjera  

sipas përshkrimit të vendit të punës; 

Shkathtësitë e kërkuara: 
 Bachelor (BSc), Përgatitja e mesme shkollore -Asistent stomatolog; 

 Licenca e punës lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë apo Oda e Infermierëve të 

Kosovës; 

 Shkathtësi klinike profesionale; 

 Aftësi për zbatim të vazhdueshëm të detyrave të punës sipas PVP; 

 Përkushtim për ngritjen profesionale dhe përkushtim të kompetencave; 



 Respektim i konfidencialitetit 100% të kohës; 

 Ndjenjë përgjegjësie dhe përkushtimi ndaj profesionit dhe ndryshimeve; 

 Shkathtësi të mira të komunikimit; 

 Shkathësi pune si i pavarur dhe në ekip; 

 Njohuri të punës me kompjuter; 

 Gatishmëri të punoj me të gjitha grupet, pa dallim: kulture, besimi, race, ngjyre, gjinie, 

moshe, statusi social, apo vlera të përceptuara ekonomike; 

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim: 

 Fletëaplikacioni i plotësuar. 

 Kopja e Diplomës BSc., Shkolla e Mesme – Asistent i stomatologjisë. 

 Kopja e licencës së punës.  

 Kopja e letërnjoftimit apo e pasaportës. 

 Dëshmi mbi njohjen bazike të punës me kompjuter- e dëshirueshme. 

 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 mbaruar 

shkollimin adekuat dhe kanë aftësitë e kërkuara profesionale për kryerjen e detyrave.  

 Informata të përgjithshme: Aplikacionet merren dhe dorëzohen me dokumente të 

kompletuara në Zyrën  e Personelit  në QKMF në  Mitrovicë. Data e njoftimit në web faqen: 

konkursi.rks-gov.net  është prej datës: 26.07.2021 deri me datë: 24.08.2021, ndërsa data e 

aplikimit është nga data 25.08.2021 deri me datën 08.09.2021. Përveç web faqes unike të 

procedurave të konkurimit, konkursi publikohet edhe në web-faqe zyrtare të Komunës 

https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/  

 

 Dokumentet e dorëzuara duhet të jenë në kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të 

kërkohen me rastin e intervistimit.  

 Dokumentet e dërguara pas afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen nga 

Komisioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://konkursi.rks-gov.net/
https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/


 

Republika e Kosovës 

Republika Kosova – Republic of Kosovo 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Nr.01-111/01-0058165/21 

Dt;16.07.2021 

 

Në bazë të nenit 67 dhe 68 të Ligjit të Zyrtarëve Publikë, nenit 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 të 

Punës, Statutit të Komunës, Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2017 për rregullimin e 

Procedurave të Konkursit në Sektorin Publikë dhe pas  kërkesës së Drejtorit të QKMF-së, 

të datës 16.07.2021, Komuna e Mitrovicës së Jugut shpallë: 

KONKURS 
Për plotësimin e vendeve të lira të punës 

VII. Titulli i vendit të punës: Infermier në Sektorin e Kujdesit Urgjent - 4 (katër) 

vende pune; 

Institucioni: Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare “Dr Nexhat Çuni”– Mitrovicë 

Vendi i punës: Sektori i Kujdesit Urgjent 

Koeficienti: 5.40 / H 59 

Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar /sipas Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, periudha 

provuese gjashtë (6) muaj. 

Qëllimi i vendit të punës: 

Ofrimi i shërbimeve shëndetësore cilësore dhe efektive, triazhimit adekuat dhe me kohë, 

stabilizimi dhe transportimi i shpejtë dhe i sigurtë i pacientit në Qendrën emergjente. 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Aplikon terapinë te rastet urgjente, sipas urdhëresës së mjekut; 

 Kryen fashimet dhe asiston te inetrvenimet e vogla; 

 Sterilizon mjetet dhe materialin për fashime dhe intervenime të vogla; 

 Zbaton dhe përdorë drejtë masat dhe mjetet mbrojtëse në punë; 

 Mban evidencën për terapinë e aplikuar sipas reçetave të përshkruara; 

 Në vazhdimësi kujdeset për sigurimin dhe plotësimin e antishok terapisë; 

 Kontrollon afatin e skadencës së antishok terapisë; 

 Bën përgatitjet sa më profesionale të pacientëve urgjent në raste të përcjelljes së tyre në 

Qendra më të avansuara. 

 Ndjekë trajnimet e vazhdueshme në ngritjen e shkathtësive në menaxhimin e rasteve 

urgjente. 

 Sipas nevojës dhe urdhërave të Kryeinfermierit të Sektorit të Kujdesit Urgjent kryen edhe 

punë tjera të Infermierit në Urgjencë sipas përshkrimit të vendit të punës. 

 

Shkathtësitë e kërkuara: 

 Bachelor (BSc), Përgatitja e mesme shkollore – Infermieri e përgjithshme; 



 Licenca e punës lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë apo Oda e Infermierëve të 

Kosovës; 

 Shkathtësi klinike profesionale; 

 Shkathtësi dhe aftësi të triazhimit, stabilizimit dhe transportimit të shpejtë dhe të 

sigurtë të pacientit në Qendrën emergjente. 

 Aftësi për zbatim të vazhdueshëm të detyrave të punës sipas PVP; 

 Përkushtim për ngritjen profesionale dhe përkushtim të kompetencave; 

 Respektimi i konfidencialitetit 100% të kohës; 

 Ndjenjë përgjegjësie dhe përkushtimi ndaj profesionit dhe ndryshimeve; 

 Shkathtësi të mira të komunikimit; 

 Shkathësi pune si i pavarur dhe në ekip; 

 Njohuri të punës me kompjuter; 

 Gatishmëri të punoj me të gjitha grupet, pa dallim: kulture, besimi, race, ngjyre, gjinie, 

moshe, statusi social, apo vlera të përceptuara ekonomike; 

 

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim: 

 Fletëaplikacioni i plotësuar. 

 Kopja e Diplomës BSc., Shkolla e Mesme e Mjekësisë – Drejtimi Infermieri e 

përgjithshme. 

 Kopja e licencës së punës.  

 Kopja e letërnjoftimit apo e pasaportës. 

 Dëshmi mbi njohjen bazike të punës me kompjuter- e dëshirueshme. 

 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 mbaruar 

shkollimin adekuat dhe kanë aftësitë e kërkuara profesionale për kryerjen e detyrave.  

 Informata të përgjithshme: Aplikacionet merren dhe dorëzohen me dokumente të 

kompletuara në Zyrën  e Personelit  në QKMF në  Mitrovicë. Data e njoftimit në web faqen: 

konkursi.rks-gov.net  është prej datës: 26.07.2021 deri me datë: 24.08.2021, ndërsa data e 

aplikimit është nga data 25.08.2021 deri me datën 08.09.2021. Përveç web faqes unike të 

procedurave të konkurimit, konkursi publikohet edhe në web-faqe zyrtare të Komunës 

https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/  

  

 Dokumentet e dorëzuara duhet të jenë në kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të 

kërkohen me rastin e intervistimit.  

 Dokumentet e dërguara pas afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen nga 

Komisioni. 

 

 

 

 

 

http://konkursi.rks-gov.net/
https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/


 

Republika e Kosovës 

Republika Kosova – Republic of Kosovo 

 

Komuna e Mitrovicës së Jugut 

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South 

Nr.01-111/01-0058158/21 

Dt;16.07.2021 

 

Në bazë të nenit 67 dhe 68 të Ligjit të Zyrtarëve Publikë, nenit 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 të 

Punës, Statutit të Komunës, Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2017 për rregullimin e 

Procedurave të Konkursit në Sektorin Publikë dhe pas  kërkesës së Drejtorit të QKMF-së, 

të datës 16.07.2021, Komuna e Mitrovicës së Jugut shpallë: 

KONKURS 
Për plotësimin e vendeve të lira të punës 

VIII.Titulli i vendit të punës: Infermier i Përgjithshëm -6(gjashtë) vende pune; 

Institucioni: Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare “Dr Nexhat Çuni”– Mitrovicë 

Vendi i punës: Sektori i Mjekësisë Familjare 

Koeficienti: 4.80 / H 68 

Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar /sipas Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, periudha 

provuese gjashtë (6) muaj. 

Qëllimi i vendit të punës: 

Ofrimi i shërbimeve shëndetësore cilësore përmes aplikimit të shërbimeve shëndetësore të 

bazuara në konceptin e mjekësisë familjare, bashkëpunimit dhe promovimit të punës ekipore, 

promovimit të stilit të shëndetshëm të jetës dhe ofrimit të shërbimeve me në qendër pacientin. 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Praktikon në përputhje me kodin etik dhe zbaton procesin e kujdesit infermieror të 

dokumentuar; 

 Ofron promovim dhe edukim shëndetësor për individin/pacientin dhe familjen, me theks 

të veçantë në marrjen e përgjegjësisë për vetkujdes konform moshë dhe nevojave të 

identifikuara; 

 Ofron shërbime për të parandaluar sëmundjen dhe për të avancuar dhe promovuar jetë të 

shëndoshë dhe të sigurt lidhur me shëndetin riprodhues dhe planifikim familjar; 

 Ofron shërbimet e kujdesit ante, peri dhe post natal, imunizimin dhe vaksinimin; 

 Ofron shërbime infermierore duke përfshirë kujdesin shtëpiak për: nëna dhe fëmijë, 

sëmundjet kronike jo ngjitëse, shëndet mendor dhe kujdesin terminal/paliativ; 

 Përgatitë dhomën e ekzaminimit me pajisje dhe furnizime të nevojshme të kërkuara për 

vizitë, gjithashtu asiston gjatë ekzaminimit dhe procedurave të kërkuara; 

 Administron terapinë enterale dhe parenterale, të përshkruara nga mjeku familjar me 

shkathësi dhe përpikmëri; 

 Mbështetë dhe kontribuon në hulumtime të kujdesit shëndetësor, që ndërlidhen me 

dëshmitë për siguri dhe praktikën efektive; 

 Respekton hierarkinë organizative dhe për punën e vet i përgjigjet Kryeinfermierit  të 

Sektorit të Mjekësisë Familjare;  
 Sipas urdhërit të Kryeinfermierit të Sektorit të Mjekësisë Familjare kryen edhe punë 

tjera  sipas përshkrimit të vendit të punës; 



 

 

 

 

 

 

 

Shkathtësitë e kërkuara: 

 Bachelor (BSc), Përgatitja e mesme shkollore – Drejtimi Infermieri e përgjithshme; 

 Licenca e punës lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë apo Oda e Infermierëve  të 

Kosovës; 

 Shkathtësi klinike profesionale; 

 Aftësi për zbatim të vazhdueshëm të detyrave të punës sipas PVP; 

 Përkushtim për ngritjen profesionale dhe përkushtim të kompetencave; 

 Respektim i konfidencialitetit 100% të kohës; 

 Ndjenjë përgjegjësie dhe përkushtim ndaj profesionit dhe ndryshimeve; 

 Shkathtësi të mira të komunikimit; 

 Shkathësi pune si i pavarur dhe në ekip; 

 Njohuri të punës me kompjuter; 

 Gatishmëri të punoj me të gjitha grupet, pa dallim: kulture, besimi, race, ngjyre, gjinie, 

moshe, statusi social, apo vlera të përceptuara ekonomike; 

 

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim: 

 Fletëaplikacioni i plotësuar. 

 Kopja e Diplomës BSc., Shkolla e Mesme e Mjekësisë – Drejtimi Infermieri e 

përgjithshme. 

 Kopja e licencës së punës.  

 Kopja e letërnjoftimit apo e pasaportës. 

 Dëshmi mbi njohjen bazike të punës me kompjuter- e dëshirueshme. 

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 mbaruar shkollimin 

adekuat dhe kanë aftësitë e kërkuara profesionale për kryerjen e detyrave.  

Informata të përgjithshme: Aplikacionet merren dhe dorëzohen me dokumente të kompletuara 

në Zyrën  e Personelit  në QKMF në  Mitrovicë. Data e njoftimit në web faqen: konkursi.rks-

gov.net  është prej datës: 26.07.2021 deri me datë: 24.08.2021, ndërsa data e aplikimit është nga 

data 25.08.2021 deri me datën 08.09.2021. Përveç web faqes unike të procedurave të konkurimit, 

konkursi publikohet edhe në web-faqe zyrtare të Komunës https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/  

 

Dokumentet e dorëzuara duhet të jenë në kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të 

kërkohen me rastin e intervistimit.  

Dokumentet e dërguara pas afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen nga Komisioni. 

 

 

http://konkursi.rks-gov.net/
http://konkursi.rks-gov.net/
https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/

