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Zyra e Presidentit të Republikës së Kosovës shpall: 

K O N K U R S 

PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATIT PËR T’IA PROPOZUAR KUVENDIT TË 
REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR AUDITOR TË PËRGJITHSHËM 

Numri i Referencës: AP – 01 - 2015  

 

Auditori i Përgjithshëm i Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i kontrollit 
ekonomik e financiar. 

Kompetencat e Auditorit të Përgjithshëm të Kosovës: 

Auditori i Përgjithshëm i Republikës së Kosovës kontrollon:  

a) veprimtarinë ekonomike të institucioneve publike dhe të personave të tjerë juridikë 
shtetërorë.  

b) përdorimin dhe mbrojtjen e fondeve publike nga organet e pushtetit qendror dhe lokal.     

c) veprimtarinë ekonomike të ndërmarrjeve publike dhe personave juridikë të tjerë, tek të 
cilët Shteti ka një pjesë të aksioneve, ose kur huat, kreditë dhe detyrimet e tyre garantohen 
nga Shteti.  

Për t'u zgjedhur kandidat për Auditor të Përgjithshëm, kandidati duhet të plotësojë 
këto kushte: 

a) duhet të jetë shtetas dhe banor i përhershëm i Republikës së Kosovës; 

b) duhet të ketë integritet profesional; 

c) të jetë i paanshëm dhe i ndershëm; 

d) duhet të posedojë diplomë universitare dhe përvojë përkatëse prej jo më pak se 10 
viteve në fushën e kontabilitetit dhe auditimit, në financa publike ose në administratë publike;  



e) nuk duhet të jetë subjekt i një hetimi për kryerje të një vepre penale;  

f) nuk duhet të jetë i dënuar nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale; 

g) duhet të njohë gjuhët zyrtare në Republikën e Kosovës, e preferueshme gjuha angleze. 

Mandati i Auditorit të Përgjithshëm 

Auditori i Përgjithshëm emërohet për mandat pesë (5) vjeçar nga Kuvendi i Republikës së 
Kosovës, pas propozimit të Presidentit të Republikës së Kosovës.  

Aplikacionit duhet t'i bashkëngjiten këto dokumente përcjellëse: 

a) Dëshmia për përgatitjen shkollore dhe profesionale (kopjet e diplomave); 

b) Dokumentet që dëshmojnë për përvojën e punës;  

c)  Një përshkrim i shkurtër mbi vizionin për zhvillimin e Zyrës së Auditorit të 
Përgjithshëm në pesë (5) vitet e ardhshme (maksimum 500 fjalë); 

d) Letër motivimi; 

e) Curriculum Vitae (CV – autobiografia); 

f) Dëshmia se është shtetas i Republikës së Kosovës (kopja e letërnjoftimit ose e 
pasaportës); 

g) Dëshmia që nuk është subjekt i një hetimi për kryerje të një vepre penale dhe nuk 
është dënuar nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale. 

 

PROCEDURA E KONKURIMIT: 

Aplikacionet duhet të dërgohen jo më vonë se deri më 13.11.2015, në orën 16:00. 

Aplikacionet së bashku me dokumentet e nevojshme duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur. 

Aplikacionet dërgohen personalisht ose me postë në adresën: 

Zyra e Presidentit të Republikës së Kosovës, “Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së 
Kosovës”, Prishtinë (Rr. "Nëna Terezë" pa nr., Zyra C - 403). 

Aplikacionet mund të merren në këto vende: 

Forma e shtypur: në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë, 
rr. "Nëna Terezë" pa nr. ose 

Forma elektronike: faqja e internetit e Zyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës - 
http://www.president-ksgov.net/  

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


Informata të tjera plotësuese mund të merren çdo ditë pune deri në orën 16:00, në numrin e 
telefonit: 038 200 12 003 

Aplikacioni duhet të dorëzohet së bashku me dokumentet e kërkuara. 

Aplikacioni i gabueshëm dhe i pa kompletuar me të dhënat e kërkuara dhe me të dhëna të 
paraqitura me vonesë, konsiderohet i pavlefshëm. 
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