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Republika e Kosovës Komuna e Prizrenit
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti Opština Prizren – Prizren Belediyesi
Nr. 01-111-72287/01
Datë: 01.06.2018

Në bazë të nenit 18 paragrafi 5 i Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, neni 4 paragrafi
5 i Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, neni 5 paragrafi 3 i Rregullores Nr.
21/2012 për avancimin në karrierë të nëpunësve civil, Komuna e Prizrenit, zgjatë afatin e:

KONKURSIT PËR AVANCIM BRENDA INSTITUCIONIT PËR PLOTËSIMIN E POZITËS SË LIRË

Drejtoria për Inspektorate

Titulli i pozitës së punës: Udhëheqës i Sektorit të Ndërtimit - UNM/020
Numri i Ekzekutuesve: 1 (një)
Kategoria Funksionale: Niveli drejtues 1
Grada e vendit të punës:  7
Koeficienti: 8

Qëllimi i vendit të punës :

Zhvillimi dhe mbikëqyrja e zbatimit të politikave dhe procedurave standarde dhe ofrimi i shërbimeve të
përkthimeve, arkivimit të lëndëve, menaxhimin e pasurive, transportin dhe logjistikën.

Detyrat kryesore:

1. Udhëheqë punën e gjithmbarshme të sektorit  dhe ndihmon mbikëqyrësin në caktimin e objektivave dhe hartimin
e planit të punës për  përmbushjen e këtyre objektivave ; 20%

2. Menaxhon me stafin e sektorit  dhe bënë  ndarjen e detyrave tek varësit e tij , ofron udhëzime dhe monitoron
punën e stafit për të siguruar shërbime cilësore; 15%

3. Ndihmon mbikëqyrësin në vlerësimin e proceseve dhe procedurave të brendshme dhe rekomandon
ndryshime/përmirësime me qëllim të ngritjes së  efikasitetit në punë;15%

4. Koordinon punët rreth inspektimit të ndërtimeve, instalimeve, renovimeve, zgjerimeve, ndryshimeve,
shndërrimeve si dhe inspektimi i rrënimit të çfarëdo ndërtese apo strukture, përjashtuar punët e zakonshme për
mirëmbajtjen e ndërtesave për të cilat nuk nevojitet leje ndërtimi; 15%

5. Monitoron punët rreth inspektimit të dokumenatcionit teknik – projektet e ndërtimit, lejet e ndërtimit,
inspektimi i lejeve të përdorimit të objekteve dhe koordinon aktivitetet e stafit të sektorit që ti përcjellin të gjitha
ndërtimet qoftë ato me material të fortë ndërtimor, apo të objekteve montazh; 10 %

6. Bashkëpunon me DUPH-në, rreth lejeve urbanisitike, të ndërtimit etj; 10%

7. Koordinon aktivitetet për rrënimin e të gjitha objekteve ndërtimore të cilat janë të ndërtuara pa lejen e organeve
kompetente komunale;10%
Bën vlerësim të rregull të stafit nën mbikëqyrje të tij  dhe përkrahë zhvillimin e tyre përmes trajnimeve
për të siguruar kryerjen e detyrave të tyre në nivel me  standardet  e kërkuara; 5%.
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Shkathtësitë e kërkuara:

 Njohuri dhe përvojë nga fusha e ndërtimtarisë;
 Shkathtësi të lartë në menaxhim, organizim, caktim të objektivave dhe planifikim;

 Njohuri të mira për mbikëqyrje efektive të punës profesionale të kryer nga vartësit;
 Shkathtësi të nivelit të lartë në komunikim dhe negocimit;

 Fleksibilitet ndaj organizimit dhe mbikëqyrjes së punës, përfshirë zgjidhjen e problemeve;
 Shkathtësi kompjuterike të programeve (Word, Excel, Power Point, Access, internet)

Kushtet:

 Të jetë me titull “Inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë” ose “Inxhinier i diplomuar i arkitekturës”, të ketë
titullin Master në lëmin e ndërtimtarisë ose arkitekturës, sipas deklaratës së Bolonjës

 Së paku  4 vite përvojë pune profesionale

Dokumentacioni i kërkuar:
- Fotokopja e vërtetuar e diplomës;
- Dëshmi mbi përvojën e punës, vërtetimi për përvojën e punës;
- Dy - rekomandime ( nëse keni );
- Kopjet e dy raporteve të fundit të njëpasnjëshme të vlerësimit të punës;
- Certifikata e lindjes;
- Certifikata që nuk jeni nën hetime;
- Kopja e letërnjoftimit;
- Certifikata të ndryshme.

Konkursi zgjatet edhe për 7 ditë kalendarike nga dita e publikimit, duke filluar nga data e publikimit më
01.06.2018 deri më datën 07.06.2018 që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit. Të drejtë
konkurrimi kanë vetëm të punësuarit në Institucionin e Komunës së Prizrenit. Komuna e Prizrenit ofron
mundësi të barabarta për të gjithë nëpunësit civil ekzistues brenda Komunës. Rekrutimi dhe përzgjedhja do të
bëhet në përputhje me Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Rregullores nr.
02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil dhe Rregullores Nr. 21/2012 për Avancimin në Karrierë
të Nëpunësve Civilë.

Instruksione Aplikimi: Kërkesa (Aplikacioni) për punësim gjendet në https://kk.rks-
gov.net/prizren/category/konkurset-njoftimet/aplikacione/, dhe pas plotësimit sipas çdo pike të aplikacionit, i
bashkëngjitni dokumentet të cilat kërkohen sipas konkursit dhe mund të aplikoni tek ne drejtpërdrejtë në
sportelin e pranimit nr. 2, në objektin e administratës komunale në Komunën e Prizrenit, rr. “Remzi Ademaj”
p.n. -Prizren. VËMENDJE: Njoftimet i gjeni në Ueb, ndërsa në rast nevoje mund të na kontaktoni në, tel: 038
/ 200 44715 prej orës 08:00 – 16:00.  Aplikacionet e pranuara pas afatit të përcaktuar konsiderohen të
pranueshme, nëse data në dërgesën postare, ose çfarëdo dëshmie tjetër për datën e dërgimit, dëshmon se ajo është
dërguar para kalimit të afatit për dorëzimin e aplikacioneve.

Zyra e Personelit


