
                                                      

 

                                                                                      
 

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 Ligji. Nr. 03/L – 149 

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

së Kosovës, Ministria e Administrates Publike shpall : 
                                 

                                                 KONKURS I BRENDSHËM 
 
Departamenti i Reformës së Administratës Publike dhe Integrimeve Evropiane 

Titulli i punës: Koordinator për ofrimin e shërbimeve administrative (1 vend pune) 

Nr.ref.RN00005160 

Kategoria funksionale: Nivel Drejtues 

Koeficienti: 9 

Lloji i pozitës: i Karrierës 

Orët e punës: 40 orë në javë  

Kohëzgjatja e emërimit: Nëpunësi i karrierës (përhershëm)  

Vendi i punës: Prishtinë  ndërtesa “ish Rilindja” 

Qëllimi i vendit të punës: Ofrimi i shërbimeve administrative 

Nëpunësi raporton te: Drejtori i Departamentit 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:   

1. Përgatit themelimin e njësisë sipas  rekomandimeve të analizës mbi Strukturat për 

Shërbime Publike Administrative; 

2. Identifikon dhe analizon proceset administrative për ofrimin e shërbimeve 

administrative publike për qytetarët dhe bizneset; 

3. Zhvillimi dhe mbikëqyrja e politikave të qeverisë për reformat dhe standardet që 

synojnë përmirësimin e ofrimit të shërbimeve administrative publike dhe rritjen e 

efikasitetit të tyre; 

4. Inicion, analizon dhe propozon politika për krijimin e pikave të vetme të kontaktit 

për ofrimin e shërbimeve administrative publike në nivelin qendror dhe lokal të 

administratës; 



5. Promovon dhe prezanton kornizën dhe mjetet për menaxhimin e cilësisë dhe 

harton udhëzime për zbatimin e tyre nga institucionet përgjegjëse për ofrimin e 

shërbimeve për qytetarët dhe bizneset si dhe monitoron zbatimin e kornizës dhe 

mjeteve për menaxhimin e cilësisë, si dhe udhëzimet e zhvilluara për këtë qëllim; 

6. Kryerja e nismave për të optimizuar dhe thjeshtuar procedurat administrative në 

lidhje me shërbimet administrative publike si dhe mbështet Agjencinë e Shoqërisë së 

Informacionit në identifikimin dhe thjeshtësimin e procedurave të parashikuara për 

t'u digjitalizuar; 

7. Harton dhe monitoron standardet dhe metodologjinë për të matur kënaqshmërinë 

e qytetarëve me shërbimet administrative publike që ofrohen; 

8. Bashkëpunon me Departamentin Ligjor të MAP-it për të harmonizuar dhe 

monitoruar zbatimin e legjislacionit ekzistues dhe rrjedhën e legjislacionit dhe 

procedurave të reja me LPP-në, si dhe Raporton mbi zbatimin e standardeve dhe 

udhëzimeve për ofrimin e shërbimeve administrative publike; 

9. Monitoron dhe kontribuon në përmirësimin e informacionit që u ofrohet 

qytetarëve dhe bizneseve për ofrimin e shërbimeve administrative publike; 

10. Harton raporte periodike për zbatimin e standardeve dhe udhëzimeve për 

ofrimin e shërbimeve publike administrative; 

 

Kualifikimi dhe përvoja   

 - Kërkohet përgatitja universitare në: Shkenca politike, Administrate Publike, 

Juridik, Ekonomik apo Shkenca Sociale; 

 - Të ketë së paku 5 vite përvoje pune profesionale ; 

 - Njohuri të mira në fushën e shërbimeve administrative;   

- Shkathtësi në udhëheqje dhe organizim të ekipit, aftësi për të menaxhuar një ekip  

ose grup punues; 

 - Njohuri të mira analitike dhe komunikuese; 

 - Njohja e programeve kompjuterike; 

- Njohja e njërës nga gjuhët zyrtare; 

 

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 / 200-60-404 ose 038 - 200 -30 - 
556, prej orës 08:00 – 16:00. Konkursi është i hapur 8 ditë nga dita e publikimit në 
Zyrën e personelit brenda objektit dhe webfaqen e MAP-it. 
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. 


