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Republika e Kosovës                                                                                         Komuna e Prizrenit
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                           Opština Prizren – Prizren Belediyesi
Zyra e Personelit
Nr. 01-111-84356
Datë: 08.06.2018

Duke u bazuar në nenin 12 paragrafi 4 i ligjit me numër 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së
Kosovës, dispozitave të ligjit me numër 04/L -077 mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, dhe në bazë të
Vendimit nr. 01/060-84190 të dt. 08.06.2018 të Kryetarit të Komunës, Komuna e Prizrenit, shpall këtë:

KONKURS PËR SHËRBIME TË VEÇANTA

Drejtoria për Shëndetësi

1. Pozita: Zyrtar për programimin e Sistemit Informatik për Regjistrim të
Lajmërimeve
Kohëzgjatja: Kohë të caktuar -6 muaj
Paga bruto: 350 euro
Numri i të angazhuarve: 1

Detyrat kryesore:

 Krijimi i kanaleve të lajmërimit për operator të ndryshëm;
 Krijimi i një programi me mundësi të punës me shumë përdorues dhe grupe;
 Aplikacioni, përkatësisht pjesa "frontend", të jetë i bazuar në Web, dhe i lehtë për punë;
 Të ketë mundësi të kalimit të lajmërimeve në raste tek drejtoritë dhe institucionet përkatëse;
 Të ketë mundësi të përcielljes së statusit të secilit lajmërim/rast;
 Të mundësoj që aplikacioni të jetë i konfigurueshëm nga stafi i Komunës, psh: shtim i

përdoruesve, grupeve, ekipeve, e parametrave tjerë;
 Të kujdeset që aplikacioni të ketë arkitekturë të hapur.

Shkathtësitë dhe kualifikimet:
 Njohuri e shkathtësi të mira në programim me databazë të bazuar në web, në: Java Script, PHP,

PostGres;
 Veti analitike të punës në ekip, dhe nën presionin e afateve;
 Përvojë në projekte të ngjashme,
 Diploma universitare e preferuar.
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Drejtoria për Punë dhe Mirëqenie Sociale

Pozita: Bashkëpunëtor Profesional për hartimin dhe analizimin e projekteve financiare
dhe menaxheriale

Kohëzgjatja: Kohë të caktuar -6 muaj
Paga bruto: 378 euro
Numri i të angazhuarve: 2

Detyrat kryesore:

1. Analizon dhe përcjellë të gjitha projektet e QPS-së;
2. Bënë analiza financiare dhe harton planifikim në bazë të rezultateve të analizave;
3. Bënë raporte financiare të projekteve aktuale dhe që parashihen për të ardhmen;
4. Mbledh statistika për punët e sektorëve të QPS-së nga e kaluara dhe analizon mangësitë

dhe përparësitë dhe krijon alternativa për të ardhmen;
5. Bënë plane për Drejtorinë për menaxhim më të mirë të stafit dhe projekteve dhe kujdeset

për harmonizimin e qëndrimeve me Ministritë e linjës;
6. Kryen edhe punë të tjera të kërkuara nga Drejtori.

Shkathtësitë dhe kualifikimet:
 Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe punë ekipore ;
 Shkathtësi  hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave;
 Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Internetit).
 Diplomë universitare të fakultetit ekonomik, administratë publike

Dokumentacioni i kërkuar:
 Aplikacioni për punësim (i plotësuar me të dhëna të sakta)
 Fotokopja e vërtetuar e diplomës
 Dëshmi mbi përvojën e punës (Vërtetime për marrëdhënie të punës)
 Fotokopja e Letërnjoftimit
 Fotokopjet e certifikatave
 Ekstrakti i lindjes

Konkursi ngel i hapur nga dt. 08.06.2018 deri më dt. 15.06.2018 që konsiderohet si ditë e fundit e
përmbylljes së konkursit. Të drejtë aplikimi kanë të gjithë aplikuesit të cilët i plotësojnë kriteret sipas
udhëzimeve të përmendura si në dispozitiv. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen
dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.
Kërkesat për aplikim së bashku me dokumentacionin e bashkëngjitur duhet të dorëzohen në sportelin e
pranimit nr. 2 në objektin e Administratës Komunale në Komunën e Prizrenit, rr. ‘‘Remzi Ademaj ’’p.n-
Prizren duke filluar prej orës 08:00 deri në orën 16:00.
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