
                                                                                                                                          
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 shpall: 

                                 

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

Titulli i punës : Zyrtar/e i/e Lartë për Administrimin e Depos Qendrore (1 vend pune) 

Nr.ref. RN00005654 

Kategoria funksionale : Nivel profesional 

Koeficienti : 8 

Lloji i pozitës : I karrierës 

Orët e punës : 40 orë në javë 

Kohëzgjatja e emërimit: Nëpunës i karrierës (përhershëm) - periudha provuese: 

dymbëdhjetë (12) muaj 

Vendi i punës : Ndërtesa “ish Rilindja”, Prishtinë 

Qëllimi i vendit të punës : Futja dhe azhurimi i të gjitha të dhënave në databazë për depot e 

ministrisë  

Nëpunësi raporton te : Udhëheqësi i Divizionit për Buxhet dhe Financa 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:                                                                                                                                                                     

1. Në bashkëpunim me mbikëqyrësin harton planet e punës për zbatimin e detyrave të 

përcaktuara në bazë të objektivave dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e këtyre 

objektivave; 

2. Është përgjegjës për mbarëvajtjen dhe menaxhimin e depos; 

3. Është përgjegjës për pranimin e hyrje daljeve të mallrave (materialeve) të depos; 

4. Procedon të gjitha kërkesat për vendosjen dhe tërheqjen e inventarit dhe materialeve tjera 

nga depoja si dhe mirëmbajtjen e saj; 

5. Bën futjen e të gjitha të dhënave për mallin e depos në databazë; 

6. Bën azhurimin e të dhënave në databazë; 

7. Mirëmban  evidencen e formularëve të furnizimit me mall; 

8. Përgatit raporte, javore , mujore dhe vjetore;  

9. Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret  të cilat mund të kërkohen 

në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi; 

 

Shkathtësitë e kërkuara: 



- Diplomë universitare: Ekonomik, Financiar, Biznes, Juridik ose Shkenca Teknike; 
- Së paku 3 vite përvojë pune profesionale; 
- Njohuri të mirë nga fusha e bazës së të dhënave; 
- Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të interpretuar informata, dhënë 
udhëzime dhe përcjellë informata tek të tjerët; 
- Njohja e njërës nga gjuhët zyrtare; 
- 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 ,, Rilindja’’ 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 -846, prej orës  08:00 – 
16:00.  Konkursi është i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në njërën nga gazetat ditore.  
Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e 
fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim, 
nëse arrijnë brenda  4  katër  ditësh, aplikacionet që arrijnë pas këtij afati, dhe ato të 
pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare. 
“Shërbimi civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e 
Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore 
nga të gjitha komunitetet në Kosovë.” 
“Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtaret e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe 
proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale siç 
specifikohet në Nenin 11, paragrafi 3 të Ligjit Nr.03/L-149  për Shërbimin Civil të 
Republikës së Kosovës”. 
“Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta 
refuzohen”. 
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. 
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listen e shkurtër do të kontakohen.  

Konkursi është i hapur pesëmbëdhjetë (15) ditë, nga data e publikimit në njërën nga gazetat 

ditore përkatësisht, prej datës 12-09-2019 deri me datën 26-09-2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


