
                                                                                                                                          
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 Sekretarisë për Emërime të Larta (1 vend pune) 
Nr.ref. RN00005653 

Kategoria funksionale : Profesional 

Koeficienti : 6 

Lloji i pozitës : JO karrierës 

Orët e punës : 40 orë në javë  

Kohëzgjatja e emërimit: Nëpunës JO karrierës (me afat të caktuar - zëvendësim) - periudha 

provuese  3 muaj  

Vendi i punës : Ndërtesa “ish Rilindja”, Prishtinë 

 

Qëllimi i vendit të punës : Zhvillimin e procedurave të rekrutimit për pozitat e nivelit të 

lartë drejtues 

Nëpunësi raporton te: Drejtori i Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të 

Përgjithshme 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:                                                                                                                                                                       

1. Pranon kërkesat dhe zhvillon procedurat për rekrutim, përgatit dhe shpall konkurset e 

për punësim, pranon aplikacionet; 

2. Siguron që konkurset për vende të lira të punës janë shkruar saktë dhe në mënyrë 

adekuate, në përputhje me rregulloret përkatëse që pastaj shpallen në vendet e duhura sipas 

afateve të përcaktuara ligjore; 

3. Këshillon dhe jep rekomandime për procedurat e rekrutimit për pozitat e nivelit të lartë 

drejtues; 

4. Siguron përkrahje administrative në procedurat e seleksionimit dhe rekrutimit, anëtarëve 

të komisionit për vlerësimin e kritereve; 

5. Siguron që i gjithë dokumentacioni përkatës i personelit (duke përfshirë librin e 

protokollit të personelit) dhe të dhënat shtesë (dosjet perssonale), mirëmbahen në mënyrë 

adekuate dhe të sigurt gjatë gjithë kohës.  



6. Mban të dhëna të sakta dhe komplete të procesit të rekrutimit për të siguruar që kryhet 

sipas kushteve ligjore dhe rregulloreve përkatëse të politikave dhe procedurave të 

personelit. ; 

7. Kryen të gjitha aranzhimet e nevojshme që lista e ngushtë dhe procesi i intervistimit 

planifikohet dhe zbatohet sipas afateve të caktuara kohore; 

8. Siguron që e gjithë korrespondenca që ka të bëjë me procesin e rekrutimit trajtohet në 

mënyrë të rregullt dhe me kohë; 

 

Shkathtësitë e kërkuara: 

- Diplomë universitare: Juridik, Administratë Publike, apo Shkenca Shoqërore, pa përvojë 

pune ose Shkolla e Lartë dhe 2 vite përvojë pune; 

- Njohuri të mirë të procedurave dhe politikave të burimeve njerëzore; 

- 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 qëndrore 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 26-09-201. 

 
 
 
 
 
 


