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

Nr: 01-112-23574
Dt. 24.02.2020

Në bazë të nenit 12 paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës
dhe Vendimit të Kryetarit të Komunës së Prizrenit Nr.01/060-17770 datë 11.02.2020 , shpall këtë:

KONKURS PËR SHËRBIME TË
VEÇANTA

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Orari i Punës i plotë dhe sipas kërkesës dhe nevojës do të punohet edhe jashtë orarit  (pa pagesë).

I. Angazhuar si: Bashkëpunëtor profesional për analizimin, shqyrtimin dhe këshillimin në
sektorin e Tatimit në Pronë

Tarifa bruto: 390 euro
NUMRI I TË ANGAZHUARVE: 1
PERIUDHA: Gjashtë (6) muaj

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 Bashkëpunon me Zyrtarin Ligjor të Drejtorisë për Ekonomi dhe Financa
 Analizon ankesën apo kërkesën për pronën e paluajtshme

 Këshillon ekipet anketuese për verpimet Ligjore sipas Udhëezimeve Administrative për
procedura ankimore

 Në bashkëpunim me ekipet anketuese vendosin mbi ankesat apo kërkesat e pronës së
paluajtshme

 Bashkëpunon ngushtë me të gjithë sektorët e Drejtorisë

 Kryen edhe punë tjera sipas kërkesës së Drejtorit dhe udhëheqësve përgjegjës

Kushtet:
Diplomë Universitare e Fakultetit Juridik
Së paku 1 vitë përvojë pune
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Shkathtësitë e kërkuara:

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

 Njohje e mirë e punës me kompjuter (Microsoft Word dhe Excel)

 Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave

II. Angazhuar si: Bashkëpunëtor profesional për analizimin dhe këshillimin rreth
rekomandimeve për llogaritë e arkëtueshme

Tarifa bruto: 390 euro
NUMRI I TË ANGAZHUARVE: 1
PERIUDHA: Gjashtë (6) muaj

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 Shqyrtimi, analizimi si dhe verifikimi i gjendjes ekzistuese të llogarive të arkëtueshme.

 Përcjellja dhe evidentimi i lëndëve të cilat janë në procese gjyqësore dhe përmbarimore.
 Bashkëpunimi dhe koordinimi i përbashkët me të gjitha drejtoritë të cilat kanë

përgjegjësi në inkasimin e të hyrave.
 Mbikëqyrja dhe mbarëvajtja e rekomandimeve për përmirësimin e gjendjes së llogarive të

arkëtueshme.

 Zbaton Planin e Veprimit për periudhën vijuese lidhur me ekzekutimin e rekomandimeve të të
hyrave vetanake.

 Kryen edhe punë të tjera në bazë të kërkesave të Kryetarit të Komunës.

Kushtet:

Diplomë Universitare e Fakultetit Ekonomik
Së paku 2 vite përvojë pune

Shkathtësitë e kërkuara:

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

 Njohje e mirë e punës me kompjuter (Microsoft Word dhe Excel)
 Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave

III.Angazhuar si: Bashkëpunëtor profesional për identifikimin dhe modifikimin e adresave të
objekteve

Tarifa bruto: 390 euro
NUMRI I TË ANGAZHUARVE: 5
PERIUDHA: Gjashtë (6) muaj
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DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 Verifikon objektet ekzistuese në terren sipas adresës se vjetër.

 Bënë identifikimin e rrugëve të vjetra dhe rrugëve të reja sipas rregulloreve komunale
 Identifikon objektet ekzistuese sipas adresës së re.

 Bënë modifikimin e adresave online përmes pajisjeve për modifikim
 Shfrytëzon udhëzimet e MEF-it për verifikimet e pronave me anë të tabloidit

 Bashkëpunon me të gjithë punëtorët e tjerë të zyrës së tatimit në pronë për të gjitha qështjet në
interes të kësaj zyre.

 Kryen edhe punë të tjera në bazë të kërkesave të Drejtorit.

Kushtet:
Diplomë Universitare e Fakultetit të Teknologjisë Informative

Shkathtësitë e kërkuara:

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

 Njohje e mirë e punës me kompjuter (Microsoft Word dhe Excel)

 Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave

Aplikantët duhet të paraqesin:

- Aplikacioni për punësim (i plotësuar me të dhëna të sakta)
- Vërtetim për përvojën e punës si dhe pasqyra nga Trusti pensional
- Diploma e fakultetit (kopja e vërtetuar)
- Fotokopja e letërnjoftimit
- Ekstrakti i lindjes
- CV

Konkursi ngel i hapur nga dt. 24.02.2020 – 02.03.2020 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 në Administratën 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


