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Republika e Kosovës 
Republika Kosova – Republic of Kosovo  

  
Komuna e Prishtinës 

 Opština Priština –Municipality of Prishtina      

                

              
                   

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Në bazë të nenit 67 të Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtarët Publikë të Republikës së Kosovës, nenit 4 paragrafi 6 dhe 7 
si dhe nenit 5 të Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në 
Sektorin Publik, Komuna e Prishtinës  shpallë këtë: 

 

              K O N K U R S 

                    TË BRENDSHËM PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS 

Pozita: Shef i administratës dhe personelit në Qendrën e Mjekësisë Urgjente 

Niveli i pagës/koeficienti: 10.80 

Orari i punës: I plotë  

Mbikëqyrja: Drejtori i QMU-së 

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 Udhëheqë dhe organizon punën e punëtorëve në administratën e QMU-së; 

 Benë koordinimin e procesit të punës në miratim të Drejtorit të QMU-së; 

 Harton aktet normative për tu miratuar për nevojat e QMU-së; 

 Lëshon urdhëresa dhe udhëzime për kryerjen e punëve me miratim të Drejtorit të QMU-së;  

 Përcjellë kryerjen e detyrave të punës në administratë; 

 Përcjellë evidencën e ardhjes dhe vajtjes të punëtorëve nga puna nga stafi administrativ. 

 Është përgjegjës për punën dhe disiplinën e punëtorëve të administratës së  QMU-së;  

 E përfaqëson QMU-në në procedura gjyqësore dhe administrative pranë organeve kompetente; 

 I harton të gjitha shkresat e nevojshme duke përfshirë edhe shkresat të tjera për nevoja administrative;  

 Kujdeset  për dosjet personale të punëtorëve dhe librin amë;  

 Këshillon drejtorin lidhur me formimin e komisioneve të nevojshme dhe merë pjesë në to sipas nevojës; 

 Mbanë evidencën e pushimeve vjetore dhe mjekësore të punëtorëve të Qendrës;  

 Merr pjesë në mbledhjet e këshillit drejtues, jep interpretime juridike me rastin e marrjes së vendimeve të 
ndryshme nga ana e këshillit drejtues;  

 Merr pjesë në mbledhjen e mëngjesit sipas nevojës dhe kërkesës së drejtorit; 

 Me kërkesën e Drejtorit, kryen edhe punë tjera nga fusha juridike dhe administrative. 
 

Kualifikimi dhe përvoja:  
 

 Të këtë kryer Fakultetin Juridik; 

 3 (tri) vite përvojë pune në profesion; 

 Njohja e punës me kompjuter në softuer të nevojshëm për kryerjen e punëve. 
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2. Pozita: Zyrtar ligjor ne Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare 

Niveli i pagës/koeficienti : 7.20  

Orari i punës: I plotë  

Mbikëqyrja: Shefi i Departamentit Juridik-Administrativ 

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 Përpilon aktet e përgjithshme normative. 

 Bënë përpunimin juridiko - profesional të të gjitha lëndëve të cilat arrijnë në shërbimin juridik për marrjen e 
mendimit juridik; 

 Përpilon  të gjitha kontratat; 

 Përcjellë ligjet, aktet normative dhe njofton Drejtorin për obligimet që burojnë nga ato; 

 Kryen të gjitha punët juridiko - administrative sipas urdherit të Drejtori dhe Shefit të Shërbimit; 

 Harton paditë, propozimet, përgjegjjet në padi, ankesat dhe përfaqëson QKMF-në në të gjitha gjykatat sipas 
nevojës; 

 Merr pjesë në komisione dhe mbledhje të ndryshme me qëllim të dhënies së sqarimeve juridike;  

 Sipas nevojës merr pjesë në Këshill Drejtues të QKMF – së; 

 Ndërmerr veprime paraprake për zhvillimin e procedurës disiplinore;      

 Merr pjesë në procedurën disiplinore, përpilon procesverbalet dhe vendimet e komisionit; 

 Kryen dhe punë të tjera  nga lëmia e tij përkatëse.  
 

Kualifikimi dhe përvoja: 
  

 Fakulteti Juridik, 

 Tre vite përvoje pune, 

 Njohja e punës me kompjuter e domosdoshme. 

Data e shpalljes së Konkursit  30.09.2021 deri me dt.14.10.2021 
Të drejtë konkurrimi kanë vetëm të punësuarit në Institucionin e Komunës së Prishtinës të cilët i plotësojnë kriteret 
e konkursit për avancim.  
 
Komuna e Prishtinës ofron mundësi të barabarta për të gjithë nëpunësit ekzistues brenda komunës. Rekrutimi dhe 
përzgjedhja do të bëhet në përputhje me Udhëzimin Administrativ (MPMS) Nr.07/2017 për Rregullimin e 
Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik dhe Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtarët Publikë të Republikës së Kosovës. 
 
Afati i  konkurrimit do të jetë  15 ditë nga dita e publikimit në web faqen zyrtare të Komunës së Prishtinës.   
 
Aplikacionet do të merren dhe dorëzohen në Qendrën për shërbim me qytetarë të Komunës së Prishtinës. 
 
Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten: Kopja e letërnjoftimit, kopjet e dokumentacionit të kualifikimit, përvojës së 
punës, kopjet e dy raporteve të fundit të njëpasnjëshme të vlerësimit të punës si dhe dokumentacionet tjera të 
nevojshme të kërkuara sipas kushteve të konkursit. 

VËREJTJE: Fletë aplikacionet e kandidatëve me dokumente të pakompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit, nuk 
do të merren në shqyrtim, dhe dokumentacioni nuk do të kthehet. 
 
Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë të nostrifikuara diplomat nga MASHT-ë. 
 
Për informata të hollësishme mund të kontaktoni me Zyrën e Burimeve Njerëzore në nr. tel: 038/230-900, lok. 10-
70, prej orës 08:00 – 16:00 me adresë Komuna e Prishtinës, Rruga UÇK nr. 2, Prishtinë – Republika e Kosovës.  


