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Datë: 19.04.2019

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 me nr. 01/060-34942 të dt. 12.03.2019 të Kryetarit të Komunës, Komuna e Prizrenit, shpall
këtë:

KONKURS PËR SHËRBIME TË VEÇANTA

Drejtoria për Zhvillim dhe Turizëm
Angazhuar si: Bashkëpunëtor profesional për aktivizimin e Muzeve në Komunen e Prizrenit
Kohëzgjatja: Kohë të caktuar -6 muaj
Numri i të angazhuarve: 1 (një)
Paga bruto: 378 Euro

Detyrat kryesore:

 Të bëjë përgatitjen përmbajtësore, skenografike dhe ikonografike të Muzeut të Dëshmorëve.
 Të kujdeset që muzeu duhet të organizohet në bazë kronologjike të betejave të Komunës së

Prizrenit, ku së pari do të përpilohet lista e betejave të UCK-së në Komunën e Prizrenit.
 Të bëhet skenari se si do të përshkruhen betejat, të mblidhen naracionet, hartat grafike, dhe

statistikat (nr. i dëshmorëve, martirëve, numri i të plagosurve të UÇK-së dhe të civilëve, numri
i militarëve serb të vrarë dhe të plagosur nëse ka)

 Duhet të mblidhen fotografitë, video incizimet dhe materialet tjera përcjellëse për betejat.
 Fotografitë, inqizimet, rekuzitat, dhe biografia e dëshmorëve.
 Të bëhet lista e reikteve.

Shkathtësitë e kërkuara

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

 Shkathtësi në caktim të objektivave dhe planifikim;
 Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave
 Shkathtësi kompjuterike të programeve (Word, Excel, Power Point)

Kriteret dhe kushtet:

 Fakulteti i Arteve, Filozofik



Drejtoria për Zhvillim dhe Turizëm
Angazhuar si: Bashkëpunëtor për informim dhe promovim të Turizmit në Komunën e Prizrenit
Kohëzgjatja: Kohë të caktuar -6 muaj
Numri i të angazhuarve: 1 (një)
Paga bruto: 378 Euro

Detyrat kryesore:

 Përgatit informacionet për të gjitha evenimentet turistike dhe kulturore dhe bënë promovimin e
Trashëgimisë Kulturore që ndikojnë në zhvillimin e turizmit,

 Ndihmon në realizimin e marketingut dhe promovimit të turizmit (broshura, fletëpalosje,
katalogje, ueb faqe etj)

 Informon publikun lidhur me kategorizimet e veprimtarive turistike të cilat zhvillohen
 Paraqet të gjitha ngjarjet në kohë dhe kujdeset për informim të saktë
 Kryen edhe detyra tjera sipas kërkesës së mbikëqyrësit.

Kriteret dhe kushtet e konkursit duhet të jetë:

 Fakulteti i Arteve, Filozofik.

Shkathtësitë e kërkuara

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

 Shkathtësi në caktim të objektivave dhe planifikim;
 Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave
 Shkathtësi kompjuterike të programeve (Word, Excel, Power Point)

Konkursi ngel i hapur nga dt. 19.04.2019 – 26.04.2019 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. 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


