
                                                     

 

                                                                                      
 

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 bën : 
                                 

                                                    SHPALLJEN E REKRUTIMIT  
 
Departamenti : i OJQ-ve 

Titulli i punës :  Zyrtar/e  për  OJQ 

Nr. Ref.RN00001096 

Koeficienti:  7  

Nëpunësi raporton te :  Udhëheqësi i Divizionit 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore: 

1.Regjistrimin e Organizatave Joqeveritare 

2.Pranimin e aplikacioneve 

3.Njoftimin e palëve për regjistrimin ose jo të Organizatës  joqeveritare 

4.Të dhënat e regjistrimit , pranimit të aplikacioneve si dhe njoftime të tjera për 

raport javor. 

5.Bën regjistrimin e OJQ-ve në database si dhe përgatit certifikatat e Regjistrimit të 

OJQ-ve për nënshkrimin dhe shpërndarje të tyre , siguron nje kopje të mbahet në 

dosje  dhe procedurat të jenë percjellë. 

6.Pranon dhe udhëheqë ekzaminimin preliminar të aplikacioneve për regjistrimet e 

reja. 

7.Përgatitja e raporteve periodike për punet e kryera. 



8.Raporton rregullisht te Udheheqesi I Divizionit. 

 

Kualifikimi dhe përvoja ;  

 

- Diplomë universitare dhe së paku 2 vite përvoje pune profesionale; 
- Aftësi të larta komunikuese, negociuese dhe aftësi bindëse në punën me palë; 
- Njohja e programeve kompjuterike e nevojshme; 
- Njohuri gjithëpërfshirëse nga lëmia ekonomike dhe e administratës 
- Njohja e  njërës nga gjuhët zyrtare; 
- Aftësi tjera të cilat kërkohen në bazë të legjislacionit në fuqi; 
 
Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve:  

Ministria e Administratës Publike/ Zyra e Personelit,  ish–ndërtesa e ,, Rilindjes’’ 

kati  III (tretë)   zyra nr. 320  Prishtinë, Kosovë. Për informata të hollësishme mund të 

kontaktoni me  Zyrën  e Personelit , tel: 038 / 200-30-554 ose 038 - 200 -30 -556, prej 

orës 08:00 – 16:00. Konkursi është i hapur 15 ditë nga dita e publikimit.  

Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën 

dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme, që kërkohen për atë vend pune, për të 

cilin konkuroni. Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësit e barabarta te punësimit 

për te gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga te gjithë personat e 

gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet e Kosovës. Kandidatët të 

cilët do të jenë të përzgjedhur dhe të ftuar në intervistë duhet ti sjellin në shikim 

dokumentet origjinale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      
 

Republika e Kosovës  

Republika Kosova-Republic of Kosovo  

Qeveria –Vlada-Government  

 

Ministria e Administratës Publike – Ministarstvo Javne Administracije  

Ministry of Public Administration  

                                                                                

  Osnivajući se  u Zakon Civilne Službe  Republike Kosova  L. br. 03/L – 149 i Uredbe br. 

02/2011 o  Proceduri  Rekrutiranja  Civilne  Službe  Republike Kosova br.21-2012 

za  napredovanje  u karieri CS , Ministarstvo Javne Uprave : 

 

 

                                                   OBJAVLJUJE KONKURS  

 
                                                                                                                                                                              

Departman : NVO-je 

Titula radnog mesta : Zvančnik  za NVO 

Br. Ref. RN00001096 

Koeficinat:  7  

Zvaničnik  izveštava : Rukovodilaca  Divizije 
 
 Glavni zadaci i  odgovorni : 

1.Registracija  Nevladinih  Organizacija  

2.Prijem  aplikacije  

3. Obaveštenje   stranaka  za registraciju ili  ne , nevladine Organizacije  

4.Podaci  iz registracija ,prijem aplikacije  kao I  ostala obaveštenja  za  Nedeljni  

Izveštaj .  

5.Vrši  popis  NVO-je  u  bazi podataka  I priprema  uvjerenja  o Registraciji NVO-je  

za  potpis I njihova raspodela, obezbeđuje  jednu kopiju  da sačuva  u dosje I prateći 

procedure .                                                                                                                             

6.Prima  I rukovodi preliminarne  ispitivanje  aplikacije  za nove registracije . 

7.Pripremiti periodične izveštaje  za obavljene rada . 

8.Redovno izveštava    kod Rukovodilaca  Divizije. 



 

Kvalifikacija i radno iskustvo ;  

 

- Univerzitetsku diplomu uključuju   2godine profesionalno  radno iskustvo ; 
- Visoko Sposobnost komunikacija , i pregovaranje  i ubeđivanje sposobnosti  rada sa 
strankama ; 

- Poznavanje osnovnih kompjuterskih programa  potrebno;  

- Sveobuhvatne znanje  ekonomske i  i administrativne  oblasti 
- Poznavanje  jednog službenog jezika ; 
-  Druge sposobnosti  koje se zahtevaju  prema propisima na snazi; 
 
Dobivanje  i dostavljanje  Aplikacije :  
Ministarstvo Javne Uprave /  Kancelarija  Personala  bivša zgrada  ,, Rilindja’’   ( 
III)sprat ,Kancelarija  br. 320, Prishtina, Kosovo. 
 Za detalne informacije  možete kontaktirati  sa Kancelarijama Personala br. tel. 038 / 
200-30-554 ili 038 - 200 -30 - 556, od 08:00 – 16:00.časova.  
Konkurs je otvoren  15 dana od dana objavljivanja  u novinama  .  
Aplikacije se dostavljaju  kopije  dokumenata  o kvalifikacije  .iskustvo  i drugih 
potrebnih dokumenata  o kvalifikaciju , iskustvo  i ostalu potrebnu  dokumentaciju  
koji su potrebno za to radno mesto za koju  konkurišete.  

Kosovska Civilna služba  pruža  jednake moguc ́nosti zapošljavanja za sve građane 

Kosova i očekuje  aplikacije iz svih osoba muškog i ženskog svih zajednica na 

Kosovu . Kandidati koji c ́e biti odabrani i pozvani na intervju obavezno mora 

donesti originalna dokumenta na uvidu . 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


