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Republika e Kosovës                                                                                         Komuna e Prizrenit
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                           Opština Prizren – Prizren Belediyesi
Zyra e Personelit
Nr. 01-111-12837
Datë: 28.01.2019

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 nr. 01/060-176256 të dt. 12.12.2018 të Kryetarit të Komunës, Komuna e Prizrenit, shpall
këtë:

KONKURS PËR SHËRBIME TË VEÇANTA

Drejtoria për Buxhet dhe Financa
1 Jurist  dhe 2 Ekonomistë për llogaritë e arkëtueshme
Kohëzgjatja: Kohë të caktuar -6 muaj
Paga bruto: 390 euro
Numri i të angazhuarve: 3 nëpunës
Orari i Punës i plotë dhe sipas kërkesës dhe nevojës do të punohet edhe jashtë orarit  (pa pagesë).

Detyrat kryesore

- Shqyrtimi, analizimi si dhe verifikimi i gjendjes ekzistuese të llogarive të arkëtueshme.
- Hulumtimi i lëndëve të cilat janë në proces gjyqësore dhe përmbarimor.
- Bashkëpunimi dhe koordinimi i përbashkët me të gjitha drejtoritë të cilat kanë përgjegjësi në

inkasimin e të hyrave.
- Të përgatiten rekomandime për të përmirësuar gjendjen e llogarive të arkëtueshme.
- Të përgatitet Plani i Veprimit për vitet vijuese lidhur me ekzekutimin e të hyrave vetanake.
- Jep rekomandim dhe këshilla ligjore për çdo kategori të të hyrave vetanake.
- Ndërmerr të gjitha veprimet procedurale për mbrojtjen e interesit pasuror dhe juridik të Komunës

në përputhje me përgjegjësitë e tij të përcaktuara me ligj.
- Kryen edhe punë të tjera në bazë të kërkesave të Kryetarit të Komunës.

Kriteret dhe kushtet e konkursit duhet të jetë:

- Ekonomist ose Kontabilist.
- Jurist
- Çertifikata që dëshmojnë se janë ekspert të fushës
- Përvojë pune 3 vjeçare në sektorin publik, në kontabilitet, në financa dhe juridik
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Shkathtësitë e kërkuara

- Vendim-marrës efektiv, vetë-inicues, i gatshëm të merë përgjegjësi dhe të shfrytëzojë iniciativën e
tij.

- Njohuri dhe përvojë nga fushën e financave publike.
- Shkathtësi të lartë në menaxhim, organizim, caktim të objektivave dhe planifikim;
- Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave
- Shkathtësi kompjuterike të programeve (Word, Excel, Power Point)
- Të kenë aftësi në gjuhët: turke, boshnjake dhe angleze,

Dokumentacioni i kërkuar:
 Aplikacioni për punësim (i plotësuar me të dhëna të sakta)
 Fotokopja e vërtetuar e diplomës
 Dëshmi mbi përvojën e punës (Vërtetime për marrëdhënie të punës)
 Fotokopja e Letërnjoftimit
 Ekstrakti i lindjes

Konkursi ngel i hapur nga dt. 28.01.2019 deri më dt. 04.02.2019 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. 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.
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