
                                                                                                                                          

                                                           Republika e Kosovës  

Republika Kosova-Republic of Kosovo  

Qeveria –Vlada-Government  

Ministria e Administratës Publike – Ministarstvo Javne Administracije  

Ministry of Public Administration  

                                                                                

  Bazuar në nenin 12, paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së 
Kosovës, Ligjin Nr. 04/L-077 Për Marrëdhëniet e Detyrimeve,  Ministria e Administratës 
Publike bën:  
 

                Shpallje të Konkursit Publik me Marrëveshje për Shërbime të 
Veçanta 

                            

Titulli i punës : Zyrtar i Lartë Profesional  (Ndërtimtarisë, 2 vende te punës) 
 
Nr.ref.– MAP-DSPIMNQ 
Kategoria funksionale : Niveli Profesional 
Koeficienti : 8 
Lloji i pozitës :Kontratë mbi vepër 
Orët e punës : 40 orë në javë  
Kohëzgjatja e emërimit: Me  afat të caktuar 
Vendi i punës : Prishtinë, Ndërtesa ish ,,Rilindja” 
 
Qëllimi i vendit të punës :  

Të  përgatitë dokumentacionin teknik  komplet, të mbikqyren punimet gjatë ekzekutimit dhe 

dokumentacioni  i pagesave për projektet e renovimeve ose ndërtimeve të ndërtesave të 

Qeverisë në nivel qëndror dhe komunal  të lëmisë së ndërtimtarisë sipas standadeve teknike 

në fuqi . 

Nëpunësi raporton te : Udhëheqësi i Divizionit të Menaxhimit të Ndërtesave  Qeveritare 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

1. Të menaxhojë, mbikqyrë, kontrolloj realizimin e planeve të aprovuara të  
     mirëmbajtjes, 
2. Të koordinoj dhe ngrit nivelin e bashkëpunimit dhe profesionalizmin në kryerjen e 
   aktiviteteve të njësise dhe më gjërë,       
3. Të menaxhon, kontrollon dhe mbikqyrë realizimin e obligimeve për kryerje të  
    shërbimeve, liferime të mallrave të ndryshme, azhurimin e shënimeve në mënyrë 
    periodike, 
3. përgatitë dokumentacionin për projektet, përfshirë dizajnet, kalkulimet, përshkrimet   
    teknike, paramasat dhe parallogaritë, dokumentet tjera përcjellëse, 
4.  Të mbikëqyr punët ndërtimore  në punishte të projekteve dhe kontrollon librin ndërtimor e 
    ditarin e punës për ç`do ditë,  



5. Të menaxhojë , kontrollojë sistemin e pagesave që të realizohet sipas kushteve të kontratës   për 
     projektet me të cilët është i ngarkuar nga udhëheqsi,   
7. Kontrollon dhe përcakton tipin dhe kualitetin e materialit që do të përdoret gjatë ekzekutimit  
    të. punimeve, që ti përmbush kushtet  sipas standardeve teknike ,   

       8. Të kryej ndonjë detyrë tjetër sipas kërkesës nga mbikëqyrësi. 
 
  Shkathtësitë e kërkuara:  
   

 Fakulteti teknik drejtimi : Bachelor i Ndërtimtarisë , 

 Së paku 2  vite përvojë pune profesionale, 

 Përvojë dhe aftësi të mira ne programet per Vizatim, 

 Njohuri të mirë pune me kompjutor ( Word, Excel, Internet, Auto Cad ), 
Njohuri për implementimin e sistemeve të  BMS për MenaxhiminAutomatik të ndërtesave,  

 Aftësi të mira komunikuese më gojë dhe me shkrim të gjuhës shqipe, e dëshiruesheme e 
gjuhës angleze dhe sërbokroate, 

 Aftësi për punë në ekip, dhe përmbushje të detyrave dhe punëve të vështira. 
 

                                                   
 

Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs:  

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë Qytetarët e Republikës së Kosovës të moshës madhore 
të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, janë në posedim e të drejtave civile dhe 
politike, të kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për 
kryerjen e detyrave dhe të cilët kanë aftësitë fizike që kërkohen për pozitën 
përkatëse.Data e mbylljes së konkursit: Konkursi mbetet i hapur 8 ditë kalendarike 
nga dita e publikimit në ueb faqen e MAP-it dhe shtypin ditor. Paraqitja e kërkesave: 
Formularët për aplikim mund të merren në recepcionin e MAP-it, zyrën nr.320 kati i 
III-të ose mund të tërhiqen nga web faqja e MAP-it në adresën http://map.rks-
gov.net/  dhe dorëzohen në Divizionin e Burimeve Njerëzore në adresën: Ndërtesa e 
ish Rilindjes kati i III-të nr. zyrës  320 – Prishtinë, çdo ditë pune nga ora 8:00 – 16:00. 
Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni në nr.tel. 038/200 30 552. 

Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten: Kopja e letërnjoftimit, kopjet e 
dokumentacionit të kualifikimit, si dhe dokumentacionet tjera të nevojshme sipas 
konkursit.Datat e mbajtjes së intervistave për kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e 
parapara me këtë konkurs, do të publikohen vetëm në ueb faqen zyrtare të Ministrisë 
së Administratës Publike. 
Ministria e Administratës Publike mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e 
gjinisë mashkullore dhe femërore, nga të gjitha komunitetet. 
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