
 
 

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 SHC të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L – 149 , 

Rregulloren Nr. 02/2011 për Procedurat e Rekrutimit në SHC dhe Rregulloren Nr. 

21/2012 për avancimin ne karrierë te nëpunësit civil neni 4 paragrafi 1 dhe 2 procedura 

për avancim ne karrierë  të Republikës së Kosovës, Ministria e Administrates Publike   

shpall : 

 

                                                 KONKURS  I BRENDSHËM  

  

Departamenti : DFSHP  
 

Titulli i punës : Zyrtar për Shpenzime 

Nr.ref.RN00001382 

Koeficienti : 7  

Nëpunësi raporton te : Udhehqësi i Divizionit  

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:   

• Përgatit dhe kompleton dokumentacionin e ne vojshëm për certifikim dhe 

pagesa për departamentet dhe agjencionet e MAP-it; 

• Bën pagesa përmes sistemit SIMFK. dhe të njëjtat i regjistron në 

kontabilitetin personal; 

• Në bazë të raporteve-pasqyrave të shpenzimeve të shkaktuara ofron të 

dhënat e nevojshme për planifikimin e buxhetit për vitin e ardhdhshem; 

• Përgatit raporte financiare për pagesat e kryera, për para të gatshme 

sipas departamenteve; 

• Bën përgatitjen e raporteve javore mbi pagesat e e bëra nga BKK për 

MAP-in; 

• Regjistron të hyrat e ndryshme duke bërë dhe klasifikimn e tyre; 

• Përcjell ligjet, rregulloret, politikat dhe procedurat buxhetore; 



• Kryen edhe punë tjera të cilat përcaktohen nga udhëheqësi i drejtpërdrejt 

për divizionin e Buxhet dhe Financa; 

 

Kualifikimi dhe përvoja:  

 

- Diplomë Universitare dhe së paku 2 vite përvoje pune profesionale; 

- Njohur të përgjithshme në lëmin e financave dhe kontabilitetit; 

- Njohuri të shkëlqyera të punës me kompjuter ( Microsoft Word, Excel, 

Power Point, Acces); 

- Njohja e njërës nga gjuhët zyrtare; 

- Shkathtësi dhe azhuritet në punë dhe detyra sipas prioriteteve; 

-Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve të vështira me ngarkesë 

dhe tension 

 

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   në nr. e tel: 

038 / 200-30-554 ose 038 - 200 -30 -846, prej orës 08:00 – 16:00. Konkursi 

është i hapur 8 ditë nga dita e publikimit në Zyrën e personelit brenda 

objektit .  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      
  

Republika e Kosovës  

Republika Kosova-Republic of Kosovo  

Qeveria –Vlada-Government  

Ministria e Administratës Publike – Ministarstvo Javne Administracije  

Ministry of Public Administration  

      Na osnovu Zakona o Javnoj Službi Republike Kosova L. NR . 03 / L - 149 i 
Uredba br 02/2011god. o Postupke Regrutaciji u Javnoj Službi  I  Uredba  Br 
.21/2012god, za  unapređenje  u karijeri  civilnom  zvaničnik  član 4  stav 1 I 2  
postupak za unapređenje  u karijeri Republike Kosova , Ministarstvo za Javnu 
Upravu objavluje : 

 

                                                 UNUTRAŠNJI KONKURS   

  
Departman : DFSHP  
 

Titula radnog mesta  : Zvaničnik  za  Troškove  

Br. ref.RN00001382 

Koeficijenta : 7  

Zvaničnik izveštava  kod  :Rukovodilaca  Divizija  

Zadaci I glavni  odgovornosti:  

Priprema  kompletnu  potrebnu dokumentaciju za   certifikaciju i uplate za  departman i 

agencije  MJU- ve;  

 Vrši uplate  preko  sistema SIMFK. I isti registrujem u personalnu evidenciju 
računovodstva ;  

Na osnovu  izveštaja odnosa troškova nastalih, daje potrebne podatke  za 
planiranje  budžeta iduću godinu ;  

• Priprema finansijske izveštaje za  završene uplate,za gotovinski novac  
prema departman; 

• Priprema nedeljnih izveštaja uplata od  BKK za  MJU- ve; 

• Registrujem raznih prihod,  I izradu  njihovu  klasifikaciju ; 

• Prati zakone , pravilnike , politike I budžetske postupke ; 

• Obavlja I druge  poslove  koji su utvrđene direktnom upravom  
odjeljenja  za Budžet I Finansije; 



      Kvalifikacija I radno iskustvo :  
 

         - Univerzitetsku Diplomu naj manje  2 god. profesionalno radno iskustvo ; 

       - Opšte poznavanje  u  oblasti finansija i računovodstva ; 

      - Odlično poznavanje rad  sa kompjuter  ( Microsoft Word, Excel, Power Point,    
Acces); 

      - Poznavanje jednog službenog  jezika ;  

   - Veštine  i spremnost u radu  i zadaci prema prioritetima ; 

    -Sposobnost za ispunjavanje zadatke i naporne poslove   opterećenje i pritisak 

Podizanje i dostava aplikacija:  

Ministarstvo javne uprave / Kancelarija osoblja, bivša zgrada,, Rilindje’’ 
sprat  III (treći),  kancelarija br. 320, Priština, Kosovo; Za detaljnije 
informacije možete da  kontaktirate  sa Kancelariju za osoblje na br. tel: 
038 / 200-30-554 ili 038 - 200 -30 -846, od 08:00 – 16:00 časova. Konkurs 
će biti otvoren 8 dana od dana objavljivanje u kancelariji osoblja unutar 
objekata.  

Aplikaciji priložiti kopiju dokumentacije o kvalifikaciji, iskustvu i ostalu 
potrebnu  dokumentaciju koja se traži za to radno mesto, za koje 
aplicirate. 

 

 


