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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 me nr. 01/060-115933 të dt. 03.08.2018 të Kryetarit të Komunës, Komuna e Prizrenit, shpall
këtë:

KONKURS PËR SHËRBIME TË VEÇANTA

Zyra e Kryetarit / Zyra Ligjore
I. Pozita: Nëpunës për shërbime të veçanta si Përfaqësues Ligjor i Komunës

Numri i të angazhuarve: 2 (dy)
Paga bruto: 450 euro
Kohëzgjatja : 6 muaj

Detyrat kryesore:
 Të bashkëpunojë me Zyrtarët Ligjor të Drejtorive për mbrojtjen e interesave institucionale,
 Përfaqëson dhe mbron interesin e Komunës dhe të institucioneve që financohen nga Komuna,

në procedurën civile, përmbaruese dhe administrative në gjykatat e vendit në të gjitha nivelet;
 Ndërmerr të gjitha veprimet procedurale për mbrojtjen e interesit pasuror dhe juridik të

Komunës në përputhje me përgjegjësitë e tij të përcaktuara me ligj;
 Është përfaqësues juridik i Komunës në rastet kur caktohet nga Udhëheqësi i sektorit Ligjor

dhe Kryetari i Komunës nga rrethi i përgjegjësive të cilat janë të përcaktuara me legjislacionin
në fuqi;

 Kryen punë sipas kompetencave ligjore të përfaqësimit të institucioneve publike;
 Kryen edhe punë të tjera në bazë të kërkesave të Kryetarit të Komunës.

Shkathtësitë e kërkuara:
 Shkathtësi të jashtëzakonshme të dëshmuara drejtuese, organizative dhe menaxheriale;
 Vendim-marrës efektiv, vetë-inicues, i gatshëm të merë përgjegjësi dhe të shfrytëzojë

iniciativën e tij;
 Njohje e mirë e punës me kompjuter (Microsoft Word dhe Excel).

Kushtet:
 Diplomë e Fakultetit Juridik
 Së paku 3 vite përvojë pune

Përparësi: Të ketë të përfunduar provimin e Jurisprudencës



II. Pozita: Bashkëpunëtorë Profesional për mbështetje juridike
Numri i të angazhuarve: 2 (dy)
Paga bruto: 420 euro
Kohëzgjatja: 6 muaj

Detyrat kryesore:

 Ndihmon Përfaqësuesin Ligjor në  mbrojtjen e interesit të Komunës dhe të institucioneve që
financohen nga Komuna, në procedurën civile, përmbaruese dhe administrative në gjykatat e
vendit në të gjitha nivelet;

 Ndihmon mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave të njësisë
dhe jep rekomandime lidhur me realizimin objektivave të njësisë;

 Kujdeset që përmbajtja dhe forma e projekt akteve normative të jetë e saktë, si nga aspekti
gjuhësor dhe teknik;

 Bashkëpunon me njësitë tjera brenda institucionit për aktivitetet që ndërlidhen me fushën e
legjislacionit;

 Kryen edhe punë të tjera në bazë të kërkesave të mbikëqyrësit.

Shkathtësitë e kërkuara:
 Shkathtësi të jashtëzakonshme të dëshmuara drejtuese, organizative dhe menaxheriale;
 Vetë-inicues, i gatshëm të merë përgjegjësi dhe të shfrytëzojë iniciativën e tij;
 Njohje e mirë e punës me kompjuter (Microsoft Word dhe Excel).

Kushtet:
 Diplomë e Fakultetit Juridik
 Së paku 2 vite përvojë pune

Dokumentacioni i kërkuar:
 Fotokopja e Letërnjoftimit
 Ekstrakti i lindjes
 Fotokopja e vërtetuar e diplomës
 Dëshmi mbi përvojen e punës
 CV

Konkursi ngel i hapur nga dt. 10.08.2018-17.08.2018 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. 3 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.

Zyra e Personelit


