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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 ri-shpall : 

                                 
                                                    K O N K U R S  
 
Departamenti : Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme  
 

Titulli i punës : Zyrtar/e  i/e  Pasurisë ( 1 vend pune ) 

 Nr.ref.RN0000 

 Kategoria funksionale : Niveli Profesional 

 Koeficienti : 7 

 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 : Regjistrimi i pasurisë së institucionit 

Nëpunësi raporton te : Udhëheqësi i Divizionit 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:   

                                                                                                                                                                       

1. Regjistron dhe administron pasurinë e institucionit  në pajtim me procedurat e 

përcaktuara ligjore ;                                                         

2. Përcjell lëvizjen e pasurisë dhe ofron informacione të duhura lidhur me lëvizjen  e  

pasurisë dhe përgatitë gjithë dokumentacionin për lëvizjen e pasurisë- tjetërsimit;                                                                                                                                            

3. Kontrollon  dhe mirëmban të gjitha  informatat  e nevojshme për pasurinë në 

pajtim me legjislacionin përkatës në fuqi ;                   

 4. Bashkëpunon me zyrtaret për pranimin e  pasurisë dhe me zyrtarët e financave  

për sigurimin e të dhënave të sakta  dhe detajuara për pasurinë ;                                                                                                                                                                                               

5. Përgatitë dhe ofron të dhëna mbi vlerat e regjistruara të pasurisë për nevoja të 

raportimit financiar ;                                                        
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6. Në çdo fund viti dhe sipas nevojës i regjistron të dhënat mbi pasurinë  në regjistrin 

e pasurisë pasi që pasuritë të jenë klasifikuar  dhe të jenë kryer vlerësimet  nga ana e 

komisionet përkatëse ;                                                                                                        

 7. Siguron zbatimin e standardeve të kontabilitetit mbi evidentimin dhe 

zhvlerësimit pasurisë ;                                                                    

8. Kryen edhe punë tjera në pajtim me qëllimin e vendit të punës të cilat mund të 

kërkohen kohë pas kohe nga mbikqyersi ; 

Kualifikimi dhe përvoja ;  

- Fakulteti Ekonomik; dhe së paku 2 vite përvoje pune profesionale 
- Njohuri profesionale specifike në menaxhimin dhe administrimin e pasurisë; 
- Aftësi në zgjidhjen e problemeve për çështjet teknike ose procedurale që dalin nga  
procesi i punës; 
- Aftësia për të organizuar punën e vet dhe për te koordinuar stafin e nivelit 
administrativ; 
- Shkathtësi hulumtuese, analitike dhe të vlerësim të informacionit; 
- Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, 
Access); 
 
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 -552, 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 te gjitha komunitetet e Kosovës. Kandidatët të 

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

shikim dokumentet origjinale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


