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Republika e Kosovës                                                                                         Komuna e Prizrenit
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                           Opština Prizren – Prizren Belediyesi

Nr. 01-111-163869
Datë: 08.11.2018

Në bazë të nenit 11 paragrafi 1 dhe nenit 18 paragrafi 3 i Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të
Republikës së Kosovës, nenit 4 paragrafi 3 i Rregullores Nr.02/2010,  për Procedurat e Rekrutimit në
Shërbimin Civil, Komuna e Prizrenit, shpall:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË PUNËS

Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër

1. Titulli i pozitës së punës: Zyrtar Administrativ – AD/450

Numri i Ekzekutuesve:     1 (një)
Kategoria Funksionale:    Niveli profesional 1
Grada e vendit të punës:   10
Koeficienti: 6
Lloji i pozitës:                   Karrierës

Qëllimi i vendit të punës:
Brenda fushës specifike, kryen detyra profesionale dhe administrative sipas kërkesës për ofrimin e
shërbimeve dhe produkteve që kontribuojnë në përmbushjen e objektivave të njësisë organizative.

Detyrat kryesore:
- Në bashkëpunim me mbikëqyrësin dhe zyrtarin e lartë harton planet e punës për zbatimin e

detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e
këtyre objektivave.

- Ndihmon në vlerësimin e proceseve dhe procedurave të brendshme dhe rekomandon
ndryshime dhe përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së punës.

- Merr pjesë në hartimin, zhvillimin e procedurave dhe dokumenteve tjera si dhe mbikëqyrjen
e zbatimit të tyre  në fushën profesionale specifike brenda afateve kohore të caktuara.

- Organizon dhe lehtëson takime, konferenca dhe ngjarje të tjera të veçanta,  koordinon dhe
merr pjesë në mbledhjet e komisioneve sipas rastit.

- Ofron ndihmë dhe mbështetje në zgjidhjen e problemeve, planifikimin dhe menaxhimin e
projekteve, si dhe zhvillimin dhe zbatimin e qëllimeve dhe objektivave të përcaktuara të
njësisë organizative.

- Kryen hulumtime dhe analiza mbi çështjet, temave të caktuara nga mbikëqyrësi  ose stafi i
nivelit të lartë profesionale dhe përgatit shkresa, raporte.

- Komunikon brenda institucionit dhe jashtë tij për shkëmbim të informatave në fushat e
interesit të përbashkët si dhe ofron përkrahje në fushën specifike profesionale për stafin e
nivelit më të lartë profesional sipas kërkesës.
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- Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret  të cilat mund të kërkohen në
mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.

Shkathtësitë e kërkuara:
- Njohuri  profesionale në fushën e administrates.
- Shkathtësi për të organizuar punën e vet dhe për të koordinuar stafin e nivelit administrativ.
- Shkathtësi  hulumtuese, analitike, vlerësuese të informacionit.
- Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion.
- Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point,

Internetit).

Kushtet:
Diplomë universitare (Fakulteti për Administratë Publike dhe Filozofik, Juridik, Ekonomik) pa
përvojë ose shkollë e larte dhe së paku dy (2) vite përvojë pune.

Dokumentacioni i kërkuar:
- Fotokopja e vërtetuar e diplomës;
- Vërtetim mbi përvojën e punës;
- Dy - rekomandime;
- Kopjet e dy raporteve të fundit të njëpasnjëshme të vlerësimit të punës (nëse ekzistojnë të tilla);
- Certifikata e lindjes;
- Certifikata që nuk jeni nën hetime;
- Kopja e letërnjoftimit;
- Certifikata të ndryshme.
Konkursi ngel i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit, duke filluar nga data e
publikimit më 08.11.2018 deri më datën 22.11.2018 që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së
konkursit. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta
refuzohen.
Instruksione Aplikimi: Kërkesa (Aplikacioni) për punësim gjendet në http://kk.rks-
gov.net/prizren/Shpalljet/Konkurset.aspx, dhe pas plotësimit sipas çdo pike të aplikacionit, i
bashkëngjitni dokumentet të cilat kërkohen sipas konkursit dhe mund të aplikoni tek ne
drejtpërdrejtë -Adresa jonë: në sportelin e pranimit nr. 3, 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.
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen me shkrim (e-mail ) në rast të
mos konfirmimit të kandidatit në e-mail do të njoftohet me telefon dhe janë të obliguar të sjellin me
vete dokumentet origjinale mbi kualifikimet dhe trajnimet e kryera për verifikim para komisionit, në
rast të mossjelljes të dokumentacionit origjinal intervistues, kandidatët nuk do të mund të vazhdojnë
në hapat e mëtejmë të procedurave të rekrutimit.
Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës
dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha
komunitetet në Kosovë.  Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim
të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale,
siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës
së Kosovës. Zyra e Personelit
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Republika e Kosovës                                                                                         Komuna e Prizrenit
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                           Opština Prizren – Prizren Belediyesi

Nr. 01-111-163870
Datë: 08.11.2018
Në bazë të nenit 11 paragrafi 1 dhe nenit 18 paragrafi 4 i Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të
Republikës së Kosovës, nenit 4 paragrafi 3 i Rregullores Nr.02/2010, për Procedurat e Rekrutimit në
Shërbimin Civil, Komuna e Prizrenit, shpall:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS TË JO KARRIERËS

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport

2. Titulli i pozitës së punës: Zyrtar për Biblioteka 1 – AR/550

Numri i Ekzekutuesve:     1 (një)
Kategoria Funksionale:    Niveli Profesional 1
Grada e vendit të punës: 10
Koeficienti:                         6
Lloji i pozitës: Jo Karrierës

Qëllimi i vendit të punës:
Zbaton strategjinë e gjithëmbarshme dhe planin gjithëpërfshirës në sektorin e Bibliotekës.

Detyrat kryesore:
1. Në bashkëpunim me udhëheqësin harton dhe zhvillon planet e punës për zbatimin e detyrave

të përcaktuara në bazë të objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e
këtyre objektivave.

2. Dhënia e librave dhe materialeve tjera për shërbim në bibliotekë.
3. Siguron përpilimin e regjistrit të librave të humbur për plotësimin e tyre me fotokopje.
4. Përkujdeset për funksionimin e programit lidhur me librat, si dhe bënë përpunimin e librave

në këtë program.
5. Formimi i kartotekës dhe dhënia e informacioneve të përdoruesve.
6. Përkrah zhvillimin e shërbimeve bibliotekare dhe të asiston në vlerësimin e këtyre

shërbimeve.
7. Siguron arkivimin dhe mirëmbajtjen e librave.
8. Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret  të cilat mund të kërkohen në

mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyersi.

Shkathtësitë e kërkuara:
1. Aftësi komunikuese, negociuese dhe bindëse që i ndihmon procesit të punës.
2. Shkathtësi në caktim të objektivave , planifikim të punës dhe analizë.
3. Shkathtësi kompjuterike të programeve (Word, Excel, Power Point, Access).
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Kushtet:
Diplomë universitare të fakultetit Filologjik, Edukimit, shoqëror, filozofik dhe administratë publike
pa përvojë pune ose Shkollë e lartë me 2 vite përvojë pune;

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

Konkursi ngel i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit, duke filluar nga data e
publikimit më 08.11.2018 deri më datën 22.11.2018 që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së
konkursit. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta
refuzohen.
Instruksione Aplikimi: Kërkesa (Aplikacioni) për punësim gjendet në http://kk.rks-
gov.net/prizren/Shpalljet/Konkurset.aspx, dhe pas plotësimit sipas çdo pike të aplikacionit, i
bashkëngjitni dokumentet të cilat kërkohen sipas konkursit dhe mund të aplikoni tek ne
drejtpërdrejtë -Adresa jonë: në sportelin e pranimit nr. 3, 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.
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen me shkrim (e-mail ) në rast të
mos konfirmimit të kandidatit në e-mail do të njoftohet me telefon dhe janë të obliguar të sjellin me
vete dokumentet origjinale mbi kualifikimet dhe trajnimet e kryera për verifikim para komisionit, në
rast të mossjelljes të dokumentacionit origjinal intervistues, kandidatët nuk do të mund të vazhdojnë
në hapat e mëtejmë të procedurave të rekrutimit.
Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës
dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha
komunitetet në Kosovë.  Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim
të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale,
siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës
së Kosovës.
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