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Republika e Kosovës / Republika Kosova / Republik of Kosova 
Komuna e Podujevës / Opština Podujevo / Municipality of Podujeva 

 

ZYRA E PERSONELIT 
Nr. 13-111/01-32790/20 

Podujevë, 

Më: 02.07.2020  

 

 

 

Bazuar në Ligjin e Shërbimit Civil të Kosovës nr. 03/L - 149 të nenit 11 pika 1, si dhe të 

të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Komuna e 

Podujevës shpallë: 

 

 

 

KONKURS   PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS 

 
 

I.Drejtoria: Zyra e Kryetarit  

Pozita : Auditor i Brendshëm 

Numri i referencës:RN00006082 

Grada : 8 

Koeficienti: 7.5 

Lloji i pozitës : I Karrierës 

Kategoria funksionale: Nivel Profesional 3 

Përgjegjësia mbikëqyrëse: PO 

Orari i punës : 40 orë në javë 

Mbikëqyrësi : Udhëheqësi i drejtpërdrejtë 

 

Qëllimi i vendit të punës: 

Brenda fushës profesionale, auditimit të brendshëm, aplikon përvojën në kryerjen e 

auditimit dhe detyrave përkatëse profesionale, duke punuar brenda të gjitha ligjeve, 

rregulloreve, politikave dhe procedurave në fushën e auditimit të brendshëm. Punon pa 

mbikëqyrje të afërt dhe brenda afateve të caktuara kohore. 

 

Detyrat kryesore: 

1.Në bashkëpunim me mbikëqyrësin merr pjesë në hartimin e planit të auditimit dhe 

miraton planet e punës dhe afatet për bërjen e auditimeve edhe shërbimeve përkatëse 

2.Kryen/udhëheq auditime, përfshirë intervista hyrëse me sektorin që auditohet, 

interviston stafin, merr dhe analizon dokumentacionin përkatës dhe regjistron të gjeturat  

3.Përgatit draft raportin, diskuton me mbikëqyrësin dhe bënë intervistën përfundimtare 

 4.Harton raportin final, me rekomandimet adekuate, finalizon dosjen e auditimit, dhe 

dorëzon atë për arkivim 
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5.Monitoron zbatimin e rekomandimeve nga ana e institucioneve dhe njësive 

organizative  

6.Ofron udhëzime për stafin e nivelit më të ulët në njësinë e auditimit të brendshëm për 

ekzekutimin e detyrave dhe përgjegjësive të tyre  

7.Ofron këshilla për çështje të auditimit të brendshëm brenda institucionit, sipas nevojës  

8.Koordinon punën me pjesët tjera të institucionit dhe komunikon me autoritetet e 

jashtme sipas nevojës 

 

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara: 

 

-Diplomë universitare ekonomi, administratë publike, financa publike, kontabilitet apo 

juridik , minimum 3 vite përvojë pune profesionale. 

-Të ketë kryer me sukses trajnimin rigoroz profesional dhe testimin për auditor të 

brendshëm,të jetë i certifikuar,të jetë i licencuar, të zhvilloj vazhdimisht njohuritë, 

shkathtësitë, aftësitë profesionale për të ruajtur licencën për auditor të brendshëm dhe 

ruajtjen e licencimit duke marrë pjesë në trajnime në minimum 30 orë brenda vitit si dhe 

të ruajnë certifikimin e tyre profesional në fusha të ndryshme të sistemit të kontrollit të 

brendshëm si: auditim të brendshëm, kontabilitet, financa, menaxhim në sektorin 

- Njohuri dhe përvojë substanciale në fushën e auditimeve 

 -Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme 

 -Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit 

 -Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe 

këshillave profesionale 

-Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, 

Access) 

 

 

 

II. DREJTORIA: Drejtoria e Inspeksionit 

Titulli i vendit të punës: Inspektor i Ndërtimit 

Numri i Referencës:RN00006075 

Grada : 8 

Koeficienti: 7 

Lloji i pozitës : I karrierës, duke përfshirë periudhën provuese 1 (një) vjeçare 

Kategoria funksionale: Profesional 3 

Përgjegjësia mbikëqyrëse: PO 

Orari i punës : 40 orë në javë 

Mbikëqyrësi : Udhëheqësi i Sektorit dhe Drejtori i Drejtorisë 

 

 

Qëllimi i vendit të punës: 

Zbatimi i legjislacionit dhe ndërmarrja e masave tek investitorët që nuk u përmbahen 

planeve urbanistike. 

 

 

Detyrat kryesore: 

1.Të kontrollojë produktet ndërtimore, pajisjet, aparatet, repromaterialin për prodhim, 

përpunim dhe finalizim, si dhe prodhimet në të gjitha fazat e prodhimit dhe në të gjitha 
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vendet ku gjenden dhe dokumentacionin tjetër përkatës të nevojshëm më qellim të 

mbikëqyrjes së zbatimit të dispozitave ligjore; 

2. Merr pjesë në inspektimin e objektet ndërtimore për të verifikuar  dokumentacionin e 

nevojshëm rreth ndërtimit të objektit sidomos për leje ndërtimore; 

3. Të hyjë në çdo kohë gjatë orarit të punës, në prani të drejtuesit apo përfaqësuesit të tij, 

në reparte, linja prodhimi e shfrytëzimi dhe qendra tregtimi ku ushtrojnë veprimtari 

subjektet e përshkruara me ligj; 

4. Mbikëqyr punën e pjesëmarrësve në ndërtimin, modifikimin, përdorimin, mirëmbajtjen 

dhe rrënimin e ndërtesave, si dhe cilësisë së përdorimit të produkteve të ndërtimit; 

5. Kujdeset për aplikimin e  fletëparaqitjeve për kundërvajtje; 

6. Lëshon urdhëresa dhe ndalesa të përkohshme sipas rregullave ligjore për  evitimin e 

parregullsive apo të mungesave gjatë kryerjes së punëve për një afat të caktuar kohor; 

7.  Ndërmerr masat e sigurisë  për ndalimin e ndërtimeve pa leje; 

8. Merr pjesë në komisione kur ngarkohet, kryen detyrat përkatëse si dhe detyra te tjera 

që mund t’i ngarkohen nga mbikëqyrësi ne përshtatje me natyrën e punës dhe profesionit 

tij.   

 

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara: 

-Diplomë universitare, Fakulteti i Ndërtimtarisë, minimum 3 vite përvojë pune 

profesionale 

- Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe 

këshillave 

- Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion; 

- Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme lidhur me ndërtimtarinë; 

 

 

III.DREJTORIA: Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport 

Titulli i vendit të punës: Zyrtar për Kulturë 

Numri i Referencës:RN00006080 

Grada : 9 

Koeficienti: 6 

Lloji i pozitës : I karrierës, duke përfshirë periudhën provuese 1 (një) vjeçare 

Kategoria funksionale: Profesional 2 

Përgjegjësia mbikëqyrëse: PO 

Orari i punës : 40 orë në javë 

Mbikëqyrësi : Udhëheqësi i Sektorit dhe Drejtori i Drejtorisë 

 

Qëllimi i vendit të punës: 

- Organizimi i aktiviteteve dhe punëve për kulturë 

Detyrat kryesore: 

1. Merr pjesë në planifikimin e zhvillimit të veprimtarive kulturore në drejtori; 

2. Propozon strategjinë e punës, planin e veprimit si dhe masat që duhet të zbatohen në 

sferën e kulturës;  

3. Promovon projekte dhe programe kulturore në komunë; 

4. Merr pjesë në hartimin dhe publikimin e materialeve për promovime kulturore;  

5. Bashkëpunon me subjekte relevante nga fusha e kulturës ;  

6. Mbikëqyr dhe raporton për realizimin e projekteve të mbështetura nga drejtoria; 
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7.Organizimi i aktiviteteve të ndryshme kulturore me karakter garues për të nxitur  

ngritjen vlerave kulturore në lloje të ndryshme të arteve 

8. Me kërkesë të mbikëqyrësit  kryen punë dhe detyra shtesë. 

 

 

 

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara: 

-Diplomë universitare, Fakulteti i Arteve, 2 vite përvojë pune profesionale 

-Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit; 

-Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe 

këshillave profesionale; 

-Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, 

Access); 

 

 

IV.Drejtoria: Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 

Titulli i vendit të punës: Zyrtar për Trashëgimi 

Numri i Referencës:RN00006079 

Grada : 9 

Koeficienti: 6 

Lloji i pozitës : I karrierës, duke përfshirë periudhën provuese 1 (një) vjeçare 

Kategoria funksionale: Profesional 2 

Përgjegjësia mbikëqyrëse: PO 

Orari i punës : 40 orë në javë 

Mbikëqyrësi : Udhëheqësi i Sektorit dhe Drejtori i Drejtorisë 

 

Qëllimi i vendit të punës 

- Kryerja e aktiviteteve që lidhen me trajtimin dhe vlerësimin e trashëgimisë kulturore 

arkitekturale për shpallje në mbrojtje të përhershme 

 

Detyrat kryesore: 

1. Merr pjesë në planifikimin e zhvillimit të veprimtarive kulturore në drejtori; 

2. Propozon strategjinë e punës, planin e veprimit si dhe masat që duhet të zbatohen në 

sferën e trashëgimisë kulturore;  

3. Pranon aplikacionet e propozuara mbi shpalljen e trashëgimisë kulturore arkitekturale 

në mbrojtje të përhershme; 

4. Merr pjesë në hartimin dhe publikimin e materialeve për promovime kulturore;  

5. Bashkëpunon me subjekte relevante nga fusha e trashëgimisë kulturore ;  

6. Pranon projektet e propozuara nga fusha e trashëgimisë kulturore, i analizon dhe i 

shqyrton nëse janë në përputhje më procedurat e përcaktuara; 

7. Përgatitë raporte periodike mbi aktivitetet organizative dhe çështjeve që kërkojnë 

shqyrtim nga Udhëheqësi Ekzekutiv; 

8. Me kërkesë të mbikëqyrësit  kryen punë dhe detyra shtesë. 

 

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara: 

•Diplomë universitare, Drejtimet e Etnologjisë, Historisë, Arkeologjisë, 2 vite përvojë 

pune profesionale; 

•Njohuri dhe përvojë në fushën e trashëgimisë kulturore; 
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•Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit; 

•Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe 

këshillave profesionale; 

 

 

 

V. Drejtoria: Qendra Për Punë Sociale 

Pozita : Zyrtar për Shërbime Sociale 2 ( 1 pozitë) 

Numri i referencës:RN00006077 

Grada : 9 

Koeficienti: 7 

Lloji i pozitës : I karrierës, duke përfshirë periudhën provuese 1 (një) vjeçare   

Kategoria funksionale: Profesional 2 

Përgjegjësia mbikëqyrëse: PO 

Orari i punës : 40 orë në javë 

Mbikëqyrësi : Drejtori i Qendrës 

 

Qëllimi i vendit të punës: Ofrimi i kujdesit dhe shërbimeve sociale për personat në 

nevojë 

  

Detyrat kryesore:   

1. Harton dhe zhvillon planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave 

të përcaktuara në bazë të objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me 

realizimin e këtyre objektivave; 

2. Analizon dhe vlerëson proceset dhe procedurat  brendshme dhe rekomandon 

ndryshime dhe përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së punës;  

 3. Trajton rastet  dhe përgatit  raport  për gjykatën  për heqjen e zotësisë  se veprimit te 

personave te paaftë për të vepruar;   

4. Trajton mbrojtjen e fëmijëve pa kujdes prindor, birësimin, kujdestarin dhe strehimin e 

përkohshëm familjar; 

5. Trajton rastet e fëmijëve me sjellje asociale dhe delikuente, rastet e angazhimit të 

fëmijëve në punët e rënda dhe te lënies pa kujdes  

6. Monitoron rastet e dhunës në familje dhe angazhohet në përmirësimin e  

marrëdhënieve bashkëshortore dhe bënë propozimin  për besimin e fëmijëve ne raste të 

shkurorëzimit të prindërve dhe përcjell realizimin e kontaktimeve  

7. Përkujdeset edhe për kategoritë tjera të personave me nevojë, të moshuarit, fëmijët me 

aftësi te kufizuar te përhershme, personave qe konsumojnë substanca narkotike, alkoolike 

etj  

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: 

-Diplomë universitare, në fushë të punës sociale, psikologjisë, sociologjisë, drejtësisë, 

pedagogjisë ose në ndonjë lëmi tjetër të lidhur ngushtë me shërbimet sociale dhe 

familjare, 2 vite përvojë pune profesionale 

-Shkathtësi në komunikim, planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit 

-Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe 

këshillave profesionale 
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-Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion; 

 

 

 

VI.Drejtoria: Drejtoria e Administratës 

Titulli i vendit të punës: Zyrtar për Përkthime 

Numri i Referencës:RN00006028 

Grada : 9 

Koeficienti: 6 

Lloji i pozitës : I Karrierës, duke përfshirë periudhën provuese 1 (një) vjeçare 

Kategoria funksionale: Profesional  

Përgjegjësia mbikëqyrëse: PO 

Orari i punës : 40 orë në javë 

Mbikëqyrësi : Drejtori i Drejtorisë 

 

 

Qëllimi i vendit të punës: 

Lehtësimi i komunikimit efektiv  për zyrtarët e Komunës përmes shkresave , 

dokumenteve  dhe në të folur si dhe përkthimi dokumenteve të ndryshme të Komunës dhe 

dokumenteve që i adresohen Komunës 

 

Detyrat Kryesore: 

1.Harton dhe zhvillon planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave 

të përcaktuara në bazë të objektivave dhe jep rekomandime për realizimin e këtyre 

objektivave 

2. Ofron përkthime dhe interpretime gjuhësore për stafin e Komunës  gjatë takimeve të 

ndryshme, intervistave, konferencave 

3. Përkthen shkresat, dokumentet  e ndryshme të ministrisë dhe shkresat, dokumenteve që 

i adresohen Komunës 

4. Bën përkthimin me shkrim të materialeve dhe dokumenteve si: rregulloret, ligjet, 

broshurat, raportet e mediave, komunikatat për shtyp 

5. Bën përkthim/interpretimin simulant në takimet zyrtare, konferenca, seminare e të 

ngjashme 

6. Ndihmon në përcaktimin dhe harmonizimin e terminologjisë , për shkresat dhe 

dokumentet e përkthyera si dhe saktësinë e tyre  me kuptim , gramatikës dhe sintaksës 

7. Mban bazën e të dhënave të informacioneve lidhur me përkthimet e bëra të të gjitha  

dokumenteve 

8. Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret  të cilat mund të 

kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyersi 

 

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara: 

-Diploma universitare në drejtimet shoqërore,  2 vite përvojë pune 

-Njohuri të mira në të folur dhe në të shkruar të Gjuhës Serbe dhe Shqipe (e 

domosdoshme) 

-Njohuri dhe përvojë në fushën përkthimeve, shkathtësi në komunikim planifikim të 

punës dhe udhëheqje të ekipit 

- Shkathtësi  hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe 

këshillave 
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-Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion 

- Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, 

Internetit).  

 

 

 

 

VII. Drejtoria: Drejtoria e Administratës 

Titulli i vendit të punës: Zyrtar për Shërbim me Qytetarë 

Numri i Referencës:RN00006078 

Grada : 10 

Koeficienti: 6 

Lloji i pozitës : I Karrierës, duke përfshirë periudhën provuese 1 (një) vjeçare 

Kategoria funksionale: Profesional 1 

Përgjegjësia mbikëqyrëse: PO 

Orari i punës : 40 orë në javë 

Mbikëqyrësi : Drejtori i Drejtorisë 

 

Qëllimi i vendit të punës: Sigurimi i komunikimit, korrespodencë në mes të qytetarëve 

dhe zyrtarëve të sektorit përkatës të institucionit lidhur me realizimin e kërkesave të 

qytetarëve.  

 

Detyrat Kryesore: 

1. Zhvillon dhe arrin pëlqimin për planin e punës dhe afatet me mbikëqyrësin për 

zbatimin e detyrave të punës lidhur me shërbimet të cilat ju ofrohen qytetarëve;  

2. Komunikon dhe informon qytetarët lidhur me shërbimet që ofrojnë sektorët e 

institucionit dhe mënyrën e realizimit të kërkesave të tyre për shërbime; 

3. Përgatit formularë të ndryshëm lidhur me shërbimet që ofron institucioni dhe i vënë në 

dispozicion të qytetarëve për realizimin e kërkesave të tyre; 

4. Siguron komunikimin, korrespodencë në mes të qytetarëve dhe zyrtarëve të sektorit 

përkatës të institucionit lidhur me kërkesat dhe parashtresat tjera të qytetarëve;  

5. Ofron udhëzime, këshilla për plotësimin e formularëve të ndryshëm, si dhe dokumentet 

të cilat nevojiten për marrjen e një shërbimi nga sektori përkatës i institucionit;  

6. Përgatit broshura dhe materiale tjera informative lidhur me përgjegjësit e organeve të 

institucionit dhe shërbimeve që ofrojnë këto organe;  

7. Pranon dhe regjistron kërkesat dhe parashtresat tjera të qytetarëve dhe i adreson tek 

sektorët përkatës për procedim dhe ofrim të shërbimit i cili kërkohet nga qytetarët;  

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: 

• Diplome universitare Fakulteti Juridik, Ekonomik apo Administratë Publike pa përvojë 

ose Shkolle e Lartë dhe 2 Vite përvojë pune 

• Shkathtësi për të organizuar punën e vet dhe për të koordinuar stafin e nivelit 

administrativ; 

• Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese të informacionit; 

• Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, 

Internetit); 
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VIII. Drejtoria: Drejtoria e Administratës 

Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Prokurimit 1 

Numri i Referencës:RN00006072 

Grada : 10 

Koeficienti: 6 

Lloji i pozitës : I Karrierës, duke përfshirë periudhën provuese 1 (një) vjeçare 

Kategoria funksionale: Profesional 1 

Përgjegjësia mbikëqyrëse: PO 

Orari i punës : 40 orë në javë 

Mbikëqyrësi : Drejtori i Drejtorisë 

 

 

Qëllimi i vendit të punës : Mbështetja e planifikimit, zhvillimi dhe menaxhimi i 

prokurimit si dhe sigurimin që kontratat përmbushin objektivat e institucionit dhe 

kërkesat e biznesit. 

 

Detyrat kryesore: 

 

1. Pranon të gjitha shkresat, për prokurim dhe regjistrimin e tyre në programet 

kompjuterike, faturave dhe dokumentacionit tjetër, që është i adresuar në Departamentin 

e Prokurimit; 

2. Mban evidenca të kërkesave për prokurim, si dhe bën dosjen dhe arkivimin e tyre;  

3. Pranon lëndë të përfunduara nga zyrtarët e prokurimit,  

4. Regjistron ato në programe kompjuterike dhe i arkivon; 

5. Shpërndan ftesa për oferta për blerje konkurruese; 

6. Merr pjesë në komisionet për vlerësimin e ofertave dhe siguron mbajtjen e të dhënave 

për të gjithë ofertuesit pjesëmarrës, për veprimet dhe vendimet e marra gjatë çdo faze të 

procesit, si dhe siguron që komentet e të gjithë anëtarëve të shënohen dhe se çdo anëtar t'i 

nënshkruan këto komente; 

7. Pranon oferta nga kompanitë në kohën e paraparë në tender-dokument; 

8. Kryen edhe punë tjera në pajtim me qëllimin e vendit të punës të cilat mund të 

kërkohen kohë pas kohe nga mbikqyersi; 

 

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara: 

-Diplomë universitare Fakulteti Juridik apo Ekonomik pa përvojë ose shkollë e larte dhe 

së paku dy (2) vite përvojë pune. 

- Njohuri të thellë dhe të specializuar në fushën e prokurimit publik; 

- Aftësi në zgjidhjen e problemeve për çështjet teknike ose procedurale që dalin nga 

procesi i punës; 

- Aftësia për të organizuar punën e vet dhe për te koordinuar stafin e nivelit administrativ; 

- Shkathtësi hulumtuese , analitike dhe të vlerësim të informacionit; 

- Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, 

Access); 
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IX. Drejtoria:Drejtoria e Administratës 

Pozita : Zyrtar ligjor 1 ( 1 pozitë) 

Numri i referencës:RN00006076 

Grada : 10 

Koeficienti: 6 

Lloji i pozitës : I karrierës, duke përfshirë periudhën provuese 1 (një) vjeçare 

Kategoria funksionale: Profesional 1 

Përgjegjësia mbikëqyrëse: PO 

Orari i punës : 40 orë në javë 

Mbikëqyrësi : Drejtori i Drejtorisë 

 

Qëllimi i vendit të punës: 

Ofrimi i shërbimeve dhe këshillave profesionale në fushën e hartimit të politikave dhe 

legjislacionit nga fushëveprimi i institucionit 

 

Detyrat kryesore:   

1. Pranon propozimvendimet dhe materialet tjera nga Drejtoritë – si propozues të këtyre 

materialeve para se të kalojnë për shqyrtim dhe diskutim në Kuvend dhe Komitete; 

2. Iu ofron ndihmë profesionale Kryesuesit, këshilltarëve të Kuvendit dhe anëtarëve të 

komiteteve;        

3. Mbanë dhe përgatitë procesverbalet nga mbledhjet e Kuvendit dhe të Komiteteve;  

4. Përpilon tekstet e spastruara të akteve të aprovuara në mbledhjet e Kuvendit dhe të 

Komiteteve;  

5. Bën korrekturën e drafteve përfundimtare të akteve të iniciuara dhe të hartuara nga 

Drejtoritë dhe shërbimet tjera të Administratës Komunale 

6. Jep këshilla, rekomandime, udhëzime dhe opinione sipas kërkesave të njësive dhe 

zyrtarëve të Administratës komunale;   

7. Harton marrëveshje, vendime, urdhëresa dhe materiale të ndryshme të kërkuara nga 

Kryetari i Komunës;     

8. Kryen edhe punë tjera në pajtim me qëllimin e vendit të punës të cilat mund të 

kërkohen kohë pas kohe nga mbikëqyrës;  

 

 

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara: 

-Diplomë universitare, Fakulteti Juridik pa përvojë ose shkollë të lartë me 2 vite përvojë 

profesionale 

-Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme në fushat e përgjegjësisë së Komunës 

-Njohuri dhe përvojë në hartimin, harmonizimin e legjislacionit dhe akteve tjera juridike  

-Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion 

-Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, 

Access, Internetit).     

 

 

 

 

 

 

 



 10 

X. Drejtoria: Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim (një pozitë) 

Titulli i vendit të punës: Zyrtar për Kthim të Qëndrueshëm 

Numri i Referencës:RN00006073 

Grada : 10 

Koeficienti: 6 

Lloji i pozitës : I Karrierës, duke përfshirë periudhën provuese 1 (një) vjeçare 

Kategoria funksionale: Administrativ  

Përgjegjësia mbikëqyrëse: PO 

Orari i punës : 40 orë në javë 

Mbikëqyrësi : Udhëheqësi i Sektorit  

 

Qëllimi i vendit të punës: Krijimin e kushteve për kthim të qëndrueshëm, për ri integrim 

të refugjatëve, personave të zhvendosur si dhe personave të riatdhesuar 

 

Detyrat Kryesore: 

1. Ndihmon në hartimin, dhe zhvillimin e planeve të punës në pajtim me mbikëqyrësin 

për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave të njësisë dhe jep 

rekomandime lidhur me realizimin e këtyre objektivave;  

2. Zhvillon, zbaton dhe bën mbikëqyrjen e projekteve, me të cilat përshpejtohet krijimi i 

kushteve për kthim të qëndrueshëm, ri integrim të personave të zhvendosur dhe 

riatdhesim;  

3. Mban kontakte të rregullta me refugjat, persona të zhvendosur, persona vullnetarisht të 

kthyer, të riatdhesuar, me komunat dhe me qeverinë në territorin në të cilin jetojnë 

personat e zhvendosur dhe të riatdhesuar; 

4. Vlerëson nevojat ekzistuese të të kthyerve vullnetar ose të riatdhesuarve në komunë, 

duke pasur parasysh edhe nevojat specifike të grave, fëmijëve dhe personave të moshuar.  

5. Planifikon dhe lehtëson punën dhe organizimin e grupit komunal për kthim dhe 

siguron pjesëmarrje të rregullta, duke kyçur edhe përfaqësuesit legjitim të refugjatëve dhe 

të personave të zhvendosur. 

6. Kontribuon në avancimin dhe vetëdijesimin si dhe përhapja e informacioneve mbi të 

drejtat e personave të zhvendosur, të kthyerve vullnetarisht dhe të riatdhesuarve.  

7. Mbikëqyrë mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të refugjatëve, të zhvendosurve dhe 

të riatdhesuarve të zbatueshme nga qeveria lokale dhe qendrore duke ofruar shërbime 

nivelit lokal.  

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: 

-Diplome universitare, Fakulteti Juridik, Ekonomik apo Administrate Publike pa përvojë 

ose shkollë të lartë, 2 vite përvojë profesionale; 

-Shkathtësi për të organizuar punën e vet dhe për të koordinuar stafin e nivelit 

administrativ; 

-Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese të informacionit; 

-Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion; 

-Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, 

Internetit); 
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XI.Drejtoria: Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 

Titulli i vendit të punës: Zyrtar Teknik i Pylltarisë 

Numri i Referencës:RN00006081 

Grada : 11 

Koeficienti: 5.5 

Lloji i pozitës : I Karrierës, duke përfshirë periudhën provuese 1 (një) vjeçare 

Kategoria funksionale: Administrativ  

Përgjegjësia mbikëqyrëse: PO 

Orari i punës : 40 orë në javë 

Mbikëqyrësi : Udhëheqësi i Sektorit dhe Drejtori i Drejtorisë 

 

Qëllimi i vendit të punës 

-Kontrollimi i qarkullimit ilegal të masës drusore dhe mbrojtja e drunjëve nga prerjet 

ilegale. 

 

Detyrat kryesore: 

1.Organizimi dhe pjesëmarrja në punët e kontrollit të qarkullimit ilegal të masës drusore, 

kontrolli i tregjeve të shitjes së masës drusore, kontrollimi i pikave të përpunimit të 

drurit-sharrave, kontrollimi i prerjeve ilegale të pyllit, konfiskimi i masës drusore të prerë 

dhe transportuar ilegalisht 

2. Pas dakordimit me shefin e sektorit të pylltarisë dhe me Drejtorin, koordinimi i punëve 

me Policinë lidhur me kontrollën e qarkullimit ilegal të masës drusore, 

3. Kontrollimi i rajoneve pyjore, mbrojtja e tyre nga prerjet ilegale, organizimi i punëve 

me rojet e pyjeve, revizionimi dhe kontrollimi i rejoneve pyjore, mbrojtja e tyre nga 

zjarret, sëmundjet, dëmtuesit, uzurpimet, fatkeqsitë elementare etj. 

4. Përkujdesja që punët e kultivimit të realizohen në sasi, cilësi dhe afat kohor nga fituesit 

e ekzekutimit të punimeve në teren 

5. Angazhimi dhe pjesëmarrja në damkosje në pyjet e larta dhe të ulëta në të dy sektoret 

sipas kërkesës së inxhinierit, 

6. Grumbullimi i të dhënave nga terreni për silvikulturë, shfrytëzim, mbrojtje, gjueti, 

peshkim, të cilat shërbejnë për hartimin e raporteve mujore dhe vjetore si dhe pjesëmarrja 

aktive sipas nevojës në hartimin e planeve vjetore dhe raporteve periodike javore, mujore 

dhe vjetore. 

7. Dhënja e udhëzimeve dhe shpjegimeve rojeve të pyllit për dokumentacion përcjellës, 

udhëzimi i pronarëve privat lidhur me procedurat e lejimit të prerjes në pronat e tyre 

8. Realizimi, kryerja e detyrave të tjera që i caktohen nga Udhëheqësi i Drejtpërdrejtë dhe 

Drejtori i Drejtorisë 

 

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara: 

- Arsimim i bachelor, Fakulteti i Bujqësisë, Pyllarisë, Ekonomisë, së paku katër (4) vite 

përvojë pune në fushën përkatëse teknike ose administrative; 

- Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të 

përcaktuara 

- Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të interpretuar informata, 

dhënë udhëzime dhe përcjellë informata tek të tjerët; 

- Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, 

Access). 
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INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDIDATËT 

 

Dokumentet e domosdoshme: 

-Certifikatën e lindjes 

-Kopjen e letërnjoftimit 

-Diplomen e fakultetit te kryer të nivelit përkatës (fotokopje e vërtetuar) 

-Dëshmitë për përvojë pune 

-Dëshminë se nuk jeni nën hetime 

-Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilën 

dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore (për arsye të minimizimit të shpenzimeve të 

kandidatëve kërkohet në fund të procedurës së rekrutimit vetëm nga kandidati më i 

suksesshëm) 

-Dokumentet i dërgoni fotokopje sepse të njëjtat nuk kthehen. 

 

 

Data e shpalljes së Konkursit : 02.07.2020 deri më 16.07.2020 

Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta punësimi 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. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta 

refuzohen. 

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.  

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data e shpalljes në mjetet e informimit publik dhe në  

tabelën e shpalljeve. 

Fletëaplikacionet merren në Qendrën e Shërbimit për Qytetarë, në ndërtesën e Kuvendit 

të Komunës së Re ose në Webfaqe të Komunës. 

Kërkesat me dokumente të kompletuara dorëzohen në Qendrën e Shërbimit për Qytetarë. 

Për çdo informatë plotësuese mund të kontaktoni në Zyrën e Personelit, në këtë numër të 

telefonit 038/ 200 – 41 038. 


