
  

 
                                                           Republika e Kosovës  

Republika Kosova-Republic of Kosovo  

Qeveria –Vlada-Government  

 

Ministria e Administratës Publike – Ministarstvo Javne Administracije  

Ministry of Public Administration  

                                                                                

 Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës  së  Kosovës ,L. Nr. 03/L – 149 

dhe Rregulloren  Nr. 02/2011 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës 

së Kosovës, Ministria e Administratës Publike shpall: 

                                 
                                                               KONKURS 
 
Departamenti: Standardeve Politikave të Inxhinieringut dhe Menaxhimit të Ndërtesave 
Qeveritare (DSPIMNQ) 
 
Titulli i punës: Zyrtar  i Mirëmbajtjes së Sistemeve (1 vend pune) 

 Nr.ref.RN00005561 

 Kategoria funksionale: Nivel Profesional 

 Koeficienti: 6 

 Lloji i pozitës: i Karrierës 

 Orët e punës: 40 orë në javë  

 Kohëzgjatja e emërimit: Nëpunësi i karrierës (përhershëm) - periudha provuese:   

dymbëdhjetë (12) muaj 

Vendi i punës: Prishtinë  ndërtesa “ish Rilindja” 

Qëllimi i vendit të punës: Mbikëqyrjen dhe koordinimin e kontrollit të mirëmbajtjes së 

ndërtesave qeveritare. 

Nëpunësi raporton te: Udhëheqësi i Divizionit 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:   

1. Të mbikëqyrë dhe merrë masat e duhura për realizimin e planeve periodike të kontrollit  

   të mirëmbajtjes, në veçanti mirëmbajtjen higjienike, largimin e  mbeturinave  në ndërtesat 

    qeveritare;  

2. Të mbikëqyrë dhe merrë masat e duhura duke koordinuar realizimin e punëve të 

     mirëmbajtjes teknike në ndërtesat qeveritare; 

 3. Të koordinon punët për bartjet e ndryshme duke përfshirë edhe akomodimet ; 

 4. Të azhuroj shënimet teknike në bazën e shënimeve duke bërë evidentime  

     periodike për  intervenimet në pajisje dhe sisteme; 

 5. Të koordinoj dhe ngrit nivelin e bashkëpunimit dhe profesionalizmin në kryerjen  

    e aktiviteteve të njësisë dhe me gjerë; 

 6. Të harmonizoj punët me njësit në kuadër të DMN dhe ma gjerë  lidhur me  



   aktivitetet e përbashkëta si në aspektin e realizimit të punëve të akomodimit ashtu 

  edhe për mirëmbajtjen higjienike të hapësirave të brendshme dhe të jashtme; 

 7. Të përpilojë raporte periodike dhe sipas kërkesave; 

 

Kualifikimi dhe përvoja   

      - Diplomë Universitare pa përvoje pune ose shkolla e lartë dhe dy (2) vite    përvoje pune; 

Aftësi për punë në ekip, dhe përmbushje të detyrave dhe punëve të vështira. 
- Aftësi të mira komunikuese;  
- Njohja e njërës nga gjuhët zyrtare; 
- Njohuri të mirë pune me kompjuter (Word, Excel, Internet etj). 

 
Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve:  
Ministria e Administratës Publike/ Zyra e Personelit,  ish–ndërtesa e ,, Rilindja’’ kati  III  
(tretë),  zyra nr. 320, Prishtinë, Kosovë. Për informata të hollësishme mund të kontaktoni me  
Zyrën  e Personelit   në  nr. e tel:  038 / 200-60-404 ose 038 - 200 -30 -552, prej orës  08:00 – 
16:00. 
Konkursi është i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në njërën nga gazetat ditore.  
Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e 
fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim, 
nëse arrijnë brenda  4  katër  ditësh, aplikacionet që arrijnë pas këtij afati, dhe ato të 
pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare. 
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. 
Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta 
refuzohen. 
Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe 
dokumentacionet e tjera të nevojshme, që kërkohen për atë vend pune  për të cilin 
konkurroni. 
Kandidatët të cilët do të jenë të përzgjedhur dhe të ftuar në intervistë medoemos duhet ti 
sjellin në shikim dokumentet origjinale. 
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listen e shkurtër do të kontaktohen.   


