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

Nr: 01-111-34472
Dt. 07.05.2020

Në bazë të nenit 12 paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës
dhe Vendimeve të Kryetarit të Komunës së Prizrenit Nr.01/060-16650 datë 07.02.2020, Nr. 01-060-
001175 datë 06.01.2020, Nr. 01-060-27336 datë 03.03.2020, shpall këtë:

KONKURS PËR SHËRBIME TË
VEÇANTA

Drejtoria për Turizëm dhe Zhvillim Ekonomik

1. Angazhuar si: Bashkëpunëtorë profesional  për implementimin e projekteve brenda
Strategjisë për Zhvillim të Turizmit

Tarifa bruto: 350 euro
NUMRI I TË ANGAZHUARVE: 3
PERIUDHA: Gjashtë (6) muaj

Detyrat kryesore:

1) Ndihmon Drejtorinë për zhvillimin e planit për mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore,
3) Analizon gjendjen aktuale dhe bënë hulumtime statistikore për numrin e vizitorëve / turistëve,
4) Bënë monitorimin, mbikëqyrjen dhe daljen në terren për projektet brenda Drejtorisë së Turizmit dhe
Zhvillimit Ekonomik
5) I ofron këshilla Drejtorisë, lidhur me proceset dhe procedurat lidhur me aspektin financiar dhe
turistik të projekteve
6) Bënë realizimin dhe dizajnimin e projekteve sipas planit të Drejtorisë
7) Bënë hulumtime dhe analiza të ndërlidhura me ligjet dhe aktet nënligjore brenda fushës së
përgjegjësisë dhe jep rekomandime, këshilla, udhëzime për menaxhmentin e institucionit
8) Kryen edhe detyra të tjera me kërkesë të eprorit.

Shkathtësitë e kërkuara:

 Shkathtësi të larta në vetë-organizim të punës;
 Shkathtësi të nivelit të lartë në komunikim dhe negocim;
 Fleksibilitet ndaj organizimit dhe mbikëqyrjes së punës, përfshirë zgjedhjen e problemeve;
 Njohuri të gjuhëve zyrtare (e preferuar) ;
 Shkathtësi kompjuterike të programeve (Word, Excel, Power Point)
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Kushtet:
Diplomë universitare të Fakultetit nga fusha e Turizmit, Juridik, Ekonomik dhe Fakultetit, Arkitekturë.

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Infrastrukturës dhe ambientit

I. Angazhuar si: Bashkëpunëtor Profesional për çështje juridike në Sektorin e Mbeturinave

TARIFA: 350 euro
NUMRI I TË ANGAZHUARVE: 2
PERIUDHA: Gjashtë (6) muaj

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

1. Shqyrtimi i të dhënave nga terreni për verifikimin e klientëve lidhur me ngarkesën e
mbeturinave, analiza faktike e terrenit dhe raportimi te udhëheqësi i drejtorisë dhe udhëheqësi
i sektorit të mjedisit dhe mbeturinave

2. Udhëheq procedurën për rastet kur fillohet konflikti administrativ dhe jep mendime
profesionale
në ankesat e paraqitura lidhur me  përgjegjësinë e Drejtorisë së Shërbimeve Publike,
konkretisht për sektorin e mjedisit dhe mbeturinave

3. Jep përgjigje profesionale juridike për çështje të caktuara nga klientët lidhur me përgjegjësinë e
taksës së mbeturinave

4. Jep mendime profesionale nga aspekti juridik, lidhur me kërkesat për ndryshimet e pronarëve
lidhur me marrjen e përgjegjësisë se pagesës për mbeturina.

5. Kryen edhe punë të tjera nga përgjegjësia e sektorit që i cakton udhëheqësi i sektorit dhe
Drejtori i Drejtorisë.

Shkathtësitë e kërkuara:

 Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave;
 Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve: ( Microsoft Office etj.)

KUSHTET:

 Diplomë Universitare: Fakulteti Juridik;

II. Angazhuar si: Bashkëpunëtorë Profesional për çështje ekonomike në Sektorin e Mbeturinave

TARIFA: 350 euro
NUMRI I TË ANGAZHUARVE : 3
PERIUDHA: Gjashtë (6) muaj

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

1. Analizon të gjitha procedurat lidhur me inçizimin, verifikimin e pronarëve të taksapaguesve
sipas gjendjes faktike në terren.
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2. Analizon dhe shqyrton të dhënat e të hyrave sipas aktvendimeve për taksat dhe tarifat që
aplikohen nga Drejtoria në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi dhe kryen regjistrimin e tyre

3. Përditëson dhe mirëmban bazën e të dhënave lidhur me të hyrat, duke siguruar që të gjithë të
dhënat
që regjistrohen të jenë të sakta, të plota, dhe brenda afateve të caktuara;

4. Përpilon dhe dorëzon raporte në lidhje me të dhënat financiare sipas kërkesës dhe siguron që të
dhënat e përfshira të jenë të sakta dhe të plota;

5. Arkivon dhe ruan dokumentet financiare dhe jep informacione zyrtarëve në lidhje me ato;
6. Barazon të hyrat e Drejtorisë me bankat në baza mujore dhe sipas periodave të

raportimit;
7. Kryen edhe punë të tjera profesionale në pajtim me qëllimin e vendit të punës dhe të cilat mund
të kërkohen kohë pas kohë nga mbikëqyrësi.

Shkathtësitë e kërkuara

 Të ketë njohuri lidhur me legjislacionin e aplikueshëm në Republikën e Kosovës
 Të ketë njohuri në fushën e financave publike;
 Të ketë shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe

këshillave profesionale;
 Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve ( Microsoft Office etj.)

KUSHTET:

 Diploma Universitare: Fakulteti Ekonomik

III. Angazhuar si: Bashkëpunëtorë Profesional për futjen e të dhënave në sistemin elektronik në
Sektorin  e  Mbeturinave

TARIFA: 350 euro
NUMRI I TË ANGAZHUARVE : 1
PERIUDHA: Gjashtë (6) muaj

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

1. Verifikimi bazës së të dhënave të taksapaguesve duke u bazuar sipas gjendjes faktike në terren
2. Nxjerrja e statistikave lidhur me ngarkesën e mbeturinave, analizën faktike të terrenit
3. Mirëmbajtja e sistemit elektronik të përditësuar me të dhëna të sakta si ruajtja edhe e kopjeve

fizike të dokumenteve
4. Përmirësimi i adresave nga dosja digjitale e qytetarëve, në sistemin bazë të sektorit
5. Propozimi i programeve aplikative për krijimin e raporteve të të hyrave financiare për eprorin
6. Sistemimi dhe kategorizimi i faturave sipas  formës të aplikuar në SMM
7. Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në

mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.

SHKATHTËSITË E KËRKUARA:

 Njohuri dhe përvojë në futjen e të dhënave në sistemin elektronik;
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 Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave;
 Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 Shkathtësi kompjuterike të programeve (Word, Excel, Power Point, Internetit).

KUSHTET:

- Diplomë Universitare: Fakulteti i Teknologjisë Infomative, Shkenca Kompjuterike

Drejtoria e Arsimit

1. Angazhuar si: Bashkëpunëtorë profesional  për këshillim dhe analizim të akteve juridike

Tarifa bruto: 350 euro
NUMRI I TË ANGAZHUARVE: 1
PERIUDHA: Gjashtë (6) muaj

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 Analizon dhe jep rekomandime në hartimin e rregulloreve, udhëzimeve dhe akteve tjera
juridike që dalin nga Drejtoria e Arsimit.

 Rreth çështjeve juridike të DKA-së i jep drejtorit udhëzime profesionale
 Analizon aktet nënligjore të Drejtorisë se a janë në përputhje me ligjet ne fuqi
 Këshillon Drejtorin rreth  zbatimit të ligjeve të arsimit parauniversitar dhe akteve të tjera që

duhet të implementohen
 Bën hulumtime të punëve juridike që janë duke u aplikuar, se a jane në përputhje me ligjet dhe

aktet nënligjore dhe jep rekomandime për përmirësime eventuale
 Jep rekomandime, këshilla, udhëzime për menaxhmentin e institucionit, rreth proceseve dhe

procedurave të brendshme dhe rekomandon ndryshime /përmirësime me qëllim të rritjes së
efikasitetit dhe cilësisë së punës;

 Kryen edhe detyra tjera në bazë të kërkesës së Drejtorit.

Kushtet:

Diplomë Universitare e Fakultetit Juridik

Shkathtësitë e kërkuara:

 Shkathtësi të nivelit të lartë në komunikim dhe negocim
 Shkathtësi të larta në vetë-organizim të punës
 Shkathtësi kompjuterike të programeve (Word, Excel, Power Point)
 Njohuri të gjuhëve zyrtare (e preferuar)
 Fleksibilitet ndaj organizimit dhe mbikëqyrjes së punës,

2. Angazhuar si: Bashkëpunëtor Profesional për hartimin dhe analizimin e projekteve
financiare

Tarifa bruto: 350 euro
NUMRI I TË ANGAZHUARVE: 1
PERIUDHA: Gjashtë (6) muaj
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Detyrat kryesore:
1. Analizon dhe përcjellë të gjitha projektet e DKA-së;
2. Bënë analiza financiare dhe harton planifikim në bazë të rezultateve të analizave;
3. Bënë raporte financiare të projekteve aktuale dhe që parashihen për të ardhmen;
4. Mbledh statistika për punët e sektorëve të DKA-së nga e kaluara dhe analizon mangësitë
dhe përparësitë dhe krijon alternativa për të ardhmen;
5. Bënë plane për Drejtorinë për menaxhim më të mirë të stafit dhe projekteve dhe kujdeset
për harmonizimin e qëndrimeve me Ministritë e linjës;
6. Kryen edhe punë të tjera të kërkuara nga Drejtori

Kushtet:
Diplomë Universitare e Fakultetit Ekonomik

Shkathtësitë e kërkuara:
Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe punë ekipore ;
Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave;
Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Internetit).
Diplomë universitare të fakultetit ekonomik

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)
- Certifikata të ndryshme lidhur me profesionin
- Certifikata që nuk jeni nën hetime
- Fotokopja e letërnjoftimit
- Ekstrakti i lindjes
- CV
-

Konkursi ngel i hapur nga dt. 07.05.2020 – 14.05.2020 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.
Forma e aplikimit: Aplikimi do të bëhet vetëm në formë elektronike. Formularët për aplikim
mund të merren në linkun https://kk.rks-gov.net/prizren/category/konkurset-
njoftimet/aplikacione/?page=2020 dhe formularët për aplikim së bashku me dokumentacionin
e kërkuar duhet të skenohen dhe të dërgohen në e-mailin rekrutimi.kpz@rks-gov.net

Zyra e Personelit


