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Republika e Kosovës                                                                                         Komuna e Prizrenit
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                           Opština Prizren – Prizren Belediyesi
Nr. 01-111-168042
Datë: 19.11.2018

Duke u bazuar në nenin 8, dhe nenin 10 paragrafi 6, 7 dhe 8 të ligjit me nr. 03/L-212 të Punës,
dispozitave të ligjit me nr. 04/L-077 mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve dhe në bazë të Vendimit me nr.
01/060-162594 të dt. 05.11.2018 të Kryetarit të Komunës, Zyra e Personelit në bashkëpunim  me
Drejtorinë për Inspektorate,  shpall:

KONKURS
Për punë dhe detyra specifike

Drejtoria për Inspektorate
Pozita : Ndihmës bashkëpunëtor për evidentimin e mbindërtimeve në objektet kolektive
Kohëzgjatja: 4 muaj
Numri i nëpunësve:  3 ( tre )
Paga Bruto: 300 Euro

Detyrat dhe përgjegjësitë:
 I ndihmon inspektoreve ne përgatitja e planit për veprim ne teren për tere qytetin e Prizrenit,duke ndarë

ne zona,me prioritet zonat urbane me objekte te banimit te përbashkët.
 Ndihmon ne evidentimin dhe ne ndërhyrjeve ne çdo objektet te banimit te përbashkët.
 Bene përgatitjen e vlerësimi ne ndërhyrjen dhe demit eventual dhe rrezikut qe mund te shkaktoj çdo mbi

ndërtim ne çdo objekt te banimit te përbashkët!
 Ndihmon për përgatitja e rekomandimit për çdo mbindërtim se çka duhet ber si zgjidhje pas vlerësimit

te rrezikshmërisë.
 Bashkëpunon me QRTK,me KMTKH te Prizrenit ,Drejtorin e Urbanizmit ,Drejtorin e Kadastrit dhe

organet gjegjëse.
 Kryen edhe punë të tjera në bazë të kërkesave të Drejtori I Inspektorateve.

Shkathtësitë e kërkuara:
 Te jete vetë-iniciues, i gatshëm të merë përgjegjësi dhe të shfrytëzojë iniciativën e tij;
 Te njoh  mirë  punën me kompjuter (Microsoft Word dhe Excel)

Kushtet:
 Diploma e shkollës se mesme

Pozita : Zyrtar ndihmës sanitar gjate inspektimeve  në objektet afariste parandalimin e infektimeve
epidemike
Kohëzgjatja: 4 muaj
Numri i nëpunësve:  1 (një )
Paga Bruto: 300 Euro

Detyrat dhe përgjegjësitë:
 Te ndihmon  ne planet e deritanishme te mënyrës  inspektueses  sanitare ne periudhën e fundit  5  vjeçare ,ne
raste te  paraqitjes së infektimeve  epidemike ne  objekte afariste.
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 Te bene regjistrimin  dhe ndarjen e veprimtarive te biznesit  qe i kane inspektuar inspektoret sanitar  .
 Te ndihmon  dhe te ve kontakte për bashkëpunim  me Drejtorin e Shëndetësisë , Qendrat e Mjekësisë
Familjare ,Spitalin regjional te Prizrenit  si dhe me laboratorët  e licencuara ne sektorin privat.
 Te siguron te dhëna nga institucionet tjera për ndihmesa për pune ne terren.
 Te kryen edhe detyra te tjera (pune) ne baze te kërkesave te Drejtorisë se inspektorateve.

Shkathtësitë e kërkuara:
 Te jete vetë-iniciues, i gatshëm të merë përgjegjësi dhe të shfrytëzojë iniciativën e tij;
 Te njoh  mirë  punën me kompjuter (Microsoft Word dhe Excel)

Kushtet:
Diploma e shkollës se mesme

Pozita : Bashkëpunëtor për regjistrim, seleksionimin, plotësimin dhe rregullimin teknik të kërkesave dhe
parashtresave tjera të dorëzuara nga ana e palëve në lëmin e veprimtarive komunale dhe shfrytëzimin e
shërbimeve komunale
Kohëzgjatja: 4 muaj
Numri i nëpunësve: 2 (dy)
Paga Bruto: 300 Euro

Detyrat dhe përgjegjësitë:
 Seleksionimi i kërkesave dhe ankesave te dorëzuara nga qytetaret
 Analizimi i kohës se veprimit për rritje te efikasitetit ne veprim , qe nga inicimi ,marrja dhe veprimi

inspektoratit për prezantim tek drejtoria.
 Bashkëpunon me njësitë tjera brenda institucionit për aktivitetet që ndërlidhen me administrate dhe

punët tjera teknike.
 Kryen edhe punë të tjera në bazë të kërkesave të Drejtorisë se Inspektorateve ;

Shkathtësitë e kërkuara:
 Te jete vetë-iniciues, i gatshëm të merë përgjegjësi dhe të shfrytëzojë iniciativën e tij;
 Te njoh  mirë  punën me kompjuter (Microsoft Word dhe Excel)

Kushtet:
 Diploma e shkollës se mesme

Konkursi ngel i hapur nga dt. 19.11.2018-26.11.2018 që konsiderohet si ditë e fundit e përmbylljes së
konkursit. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.
Formularët për aplikim mund të merren dhe 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.

Zyra e Personelit


