
Republika e Kosovës                                                                                         Komuna e Prizrenit
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                           Opština Prizren – Prizren Belediyesi
Zyra e Personelit
Nr. 01-111-161637
Datë: 02.11.2018

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 me nr. 01/060-157700 të dt. 25.10.2018 të Kryetarit të Komunës, Komuna e Prizrenit, shpall
këtë:

KONKURS PËR SHËRBIME TË VEÇANTA

Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër
Pozita : Bashkëpunëtor profesional-Jurist
Kohëzgjatja: 6 muaj
Numri i nëpunësve:  1 (një)
Paga Bruto: 378 Euro

Detyrat dhe përgjegjësitë:
 Shqyrton lëndët që kanë të bëjnë me bartjen e pronës (Kontrata, Aktvendime, Aktgjykime si

dhe Aktvendime tjera Administrative  të lëshuara nga organet përgjegjëse) si dhe bie
Aktvendime për bartjen e pronës.

 Bie konkluzion në lidhje me plotësimin e lëndës që duhet ta bëjë pala.
 Bie Aktvendime mbi refuzimin e kërkesave për bartje të pronës,
 Bie Aktvendime mbi regjistrimin e Hipotekave si dhe ç’regjistrimin e tyre,
 Përgjigjet në shkresat zyrtare të ndryshme të organeve gjyqësore si dhe organeve tjera publike,
 Përpilon statistikat për çdo muaj në lidhje me kërkesat e dorëzuara pranë kësaj drejtorie si dhe

përpilon raport në lidhje me këto kërkesa.
 Kryen punët tjera të cilat i cakton drejtori dhe shefi organit,
 Bie Aktvendime në përputhje me ligjin mbi Kadastrin si dhe ligjin mbi Hipotekat.
 Kryejnë punë tjera të parapara me Ligjin dhe Statutin e KK Prizren.

Shkathtësitë e kërkuara:
 Të ketë shkathtësi të dëshmuara dhe efektive të komunikimit me shkrim dhe me gojë,
 Aftësi të dëshmuar për të bërë hulumtim
 Aftësi për të krijuar raporte ndërpersonale të shkëlqyeshme,
 Vendim-marrës efektiv, vetë iniciues i gatshëm të merr përgjegjësi dhe të shfrytëzoj iniciativën

e tij.
 Të ketë njohuri elementare për punë me kompjuter.
 Të ketë njohuri të gjuhëve zyrtare

Kushtet e kërkuara:
 Diplomë e Fakultetit Juridik (4 vjeçar), dhe 2 vite përvojë pune.
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Dokumentacioni i kërkuar:
 Aplikacioni për punësim (i plotësuar me të dhëna të sakta)
 Fotokopja e vërtetuar e diplomës
 Dëshmi mbi përvojen e punës (Vërtetime për marrëdhënie të punës)
 Fotokopja e Letërnjoftimit
 Ekstrakti i lindjes
 CV

Konkursi ngel i hapur nga dt. 02.11.2018-09.11.2018 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


