
                                                                        
                      REPUBLIKA E KOSOVËS – ZYRA E PRESIDENTIT 
                  REPUBLIC OF KOSOVO – OFFICE OF THE PRESIDENT 
                       REPUBLIKA KOSOVO – URED PREDSEDNIKA 
 

       Në përputhje me neni 14 pika 2 dhe 7 të Ligjit Nr. 03/L-094 për Presidentin e Republikës së 
Kosovës, Në përputhje me ligjet e aplikueshme për Shërbimin Civil të Kosovës. Zyra e 
Presidentit të Republikës së Kosovës, shpall:  

 
K O N K U R S 

PËR VENDIN E PUNËS/VEND I LIRË I PUNËS 
                             

      PËRSHKRIM I VENDIT TË PUNËS: Asistent Administrativ 
 
Institucioni:  Zyra e Presidentit të Republikës së Kosovës         
Titulli i pozitës: Asistent Administrativ 
Kodi buxhetor i vendit të punës: I aprovuar nga MF dhe MAP   
Niveli i pagës:  BKK, Koeficienti 6 
Kontrata fillestare:  Periudha provuese 3 mujore (me mundësi vazhdimi) 
Nëpunësi mbikëqyrës:  Drejtor i Përgjithshëm i Administratës    

 
                                                     
                               

• Qëllimi i vendit të punës   
 

• Nën udhëheqjen e drejtpërdrejt dhe mbikëqyrjen e përgjithshme të Drejtorit të 
Departamentit të Administratës shërben si Asistent Administrative, duke ofruar 
ndihmë administrative, sekretarie dhe logjistike për drejtorin dhe njësit përbërëse të 
Departamentit Administrativ. 

 
• Detyrat kryesore:  

 
• Është përgjegjës  për drejtimin e përditshëm administrativ dhe operativ të Zyrës së 

Drejtorit  të Administratës, duke siguruar se funksionet e caktuara përbrenda saj 
përmbushen në mënyrë efektive dhe efikase dhe se zbatohen brenda afateve 
kohore, 

• Përkujdeset për përgatitjet teknike të takimeve të drejtorit si dhe merr pjesë në 
procedurën e përgatitjes së dokumentacionit për nevoja të takimeve të 
Departamentit te Administratës, 

• Organizon punët protokollare, obligimet dhe takimet e rëndësishme për Drejtorin si 
dhe menaxhon kalendarin e takimeve të drejtorit, 



• Bashkërendon dhe ndërlidh punët sipas nevojës me anëtarët e tjerë kyç të Zyrës së 
Presidentit,  

• Mban kontakte të kufizuara me institucionet lokale, organizatat qeveritare, 
organizatat joqeveritare dhe homologët tjerë të jashtëm, sipas udhëzimeve të 
drejtorit  në mënyrë që të mbledh dhe shpërndajë informata lidhur me çështjet që 
janë me rëndësi për Zyrën e Drejtorit dhe departamentin  e Administratës,  

• Kryen detyra administrative dhe të sekretarisë, përpilon memorandume, letra, 
telefakse dhe dokumente tjera të kërkuara dhe mirëmban sistemet e arkivimit,  

• Mban procesverbalin në takime dhe konferenca të ndryshme, si dhe përgatit draft 
raportet dhe dokumentet e nevojshme për drejtorin dhe departamentin e 
administratës,  

• Pranon dhe shpërndan korrespondencën e brendshme dhe të jashtme, sipas 
udhëzimeve të drejtorit,  

• Aranzhon udhëtimet zyrtare të drejtorit dhe ndërmerr të gjitha veprimet e 
nevojshme për këtë qëllim, 

• Kërkon dhe siguron furnizimet e mjaftueshme me material shpenzues për nevojat e 
Zyrës së  drejtorit, dhe 

• Kryen detyra tjera – në përputhje me ligjet dhe rregulloret momentale – të cilat me 
arsye mund të kërkohen kohë pas kohe.  

• Njohuria, shkathtësitë dhe përvoja e kërkuar 

• Kërkohet shkollimi i mesëm, preferohet drejtimi juridike, ekonomike, administratë; 
• Kërkohen  trajnime të specializuara, preferohet në fushën e administratës publike. 
• Aftësi të mjaftueshme për zbatimin e rregullave dhe metodave përkatëse në kryerjen 

e detyrave;  Aftësi dhe përvojë për zbatimin e njohurive themelore administrative, 
teknike ose të specializuara, me liri të kufizuar për të ndërmarrë iniciativa; Të ketë 
aftësi për të identifikuar prioritetet;Të ketë aftësi për të bashkëvepruar me maturi 
dhe ndjeshmëri me kolegë dhe palë, Të ketë aftësi për të trajtuar informatat e 
besueshme në mënyrë të duhur, përfshirë edhe aftësi të mira për hartimin e 
shkresave dhe dokumenteve; Kontakte me përfaqësuesit e lëmenjve tjerë të punës 
në ZPRK-së dhe me publikun, duke përfshirë ndihmën dhe dhënien e këshillave në 
fushat administrative dhe teknike; Të ketë njohuri në fushën përkatëse; Të ketë 
aftësi për të punuar brenda afateve të shkurtra me mbikëqyrje minimale; Të ketë 
aftësi të shkëlqyeshme në përdorimin e kompjuterit, veçanërisht programeve MS 
Word dhe Excel; Të ketë njohuri të mirë të gjuhës shqipe, serbe dhe angleze. 

 
            Informatë e Përgjithshme për të gjithë aplikantët : 
 

Zyra e Presidentit të Republikës të Kosovës është një punëdhënës i barabartë për të 
gjithë kandidatët e interesuar,  për të aplikuar për këtë vende të punës: Inkurajohen 
Personat me Aftësi të Kufizuara në Përputhje me Aftësitë e tyre të Punës, femrat dhe 
pjesëtarët e komuniteteve, inkurajohen që të konkurojnë për këtë vende të shpallura të 
punës. 
 
 



Pagat janë fikse dhe niveli i tyre është në pajtueshmëri të plotë me Buxhetin e Kosovës. 
Kontratat  e punës ofrohen për periudhë njëvjeçare, me punë provuese tremujore. 
 
Kriteret për Selektim : 
Katër kriteret kryesore për selektimin e kandidatëve janë: edukimi, përvoja në punë, njohja 
e gjuhëve dhe shkathtësia. Vetëm kandidatët e selektuar për listën e shkurtër do të ftohen 
për testim paraprak dhe intervistim me gojë.     
 
Procedura e Aplikimit : 
Formën e   Aplikacionit me përshkrimin e vendit të punës për të cilin janë të interesuar 
kandidatët mund ta marrin pranë recepcionit në Ndërtesën e Kuvendit (rruga Nëna Terezë 
p. n.).  
Së bashku me aplikacionin kandidati duhet t’i bashkëngjisë edhe fotokopjet e dëshmive 
përkatëse për përgatitjen shkollore, përvojën në punë dhe licencimet apo specializimet  e 
kurset e ndryshme që i ka kryer.  
 
Kohëzgjatja e Konkursit dhe dorëzimi i aplikacioneve:   
Konkursi mbetet i hapur gjer më: 15 ditë nga dita e shpalljes   
Aplikacionet tuaja mund ti dorëzoni personalisht në recepcionin e Ndërtesës së Kuvendit në 
Prishtinë ( rruga Nëna Terezë p. n.) apo përmes postës. Për informata tjera plotësuese mund 
të drejtoheni në telefonin  038-211-662 ose në www.president-ksgov.net    

 
 

http://www.president-ksgov.net/
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