
 

 

Agjencia Kosovare e Pronës 
SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE                      
                                       № 001/2014 

Data: 04 Mars 2014 

Asistent i Shërbimit të Procesimit  
Zyra Regjionale Pejë,  (Ref. №: KPA 001/2014) 
Niveli: BKK-5 (përafërsisht 233 € bruto në muaj) 
 

Asistenti i Zyrtarit të Shërbimit të Procesimit (ZSHP) do të jetë i punësuar në 
Zyrën Regjionale të AKP-së nën mbikëqyrjen e Udhëheqësit të Zyrës dhe do 
t’i raportojë udhëheqësit të zyrës. Detyrat mund të ndryshojnë, varësisht nga 
volumi i lëndëve. Ai/ajo do të jetë përgjegjës për dorëzimin personal të 
njoftimeve për kërkesat dhe urdhrave për dëbim uzurpuesve të pronave të 
cilat kërkohen dhe palëve tjera të interesuara. Dorëzimi do të bëhet në tërë 
Regjionin. Megjithatë, në terma të përgjithshëm detyrat kryesore mund të 
përshkruhen si në vijim: 

 Të dorëzojë dokumentet zyrtare të AKP-së, përfshirë njoftimet për 
kërkesat dhe urdhrat për dëbim në lokacionet e banuara nga minoritetet. 
Ai/ajo do të kujdeset që të sigurojë dëshmitë e dorëzimit për secilin rast, 
preferohet dëftesa e nënshkruar;  

 Procesi i dorëzimit mund të përfshijë bashkëpunimin me agjencitë e 
zbatimit të ligjit. Këto detyra mund të kërkojnë udhëtimin në vende të 
rrezikshme, duke përmbushur detyrat në ambiente me stres; 

 Të asistojë në menaxhimin e dosjeve. Të përgatisë dhe azhurnojë 
Gazetën e Kërkesave dhe Njoftimet për Kërkesat si dhe Njoftimet për 
Pjesëmarrjen. Të bëjë të mundur vendosjen e Gazetës në tabelën e 
njoftimeve në Zyrën Regjionale; 

 T’i ofrojë ndihmë ZSHP-së në punët e zyrës, në përgjithësi në punët 
administrative (realizimi i thirrjeve dhe pranimi i tyre, fotokopjimi i 
dokumenteve zyrtare, futja e dokumenteve në dosje, etj); 

 Të vozisë veturat zyrtare për shpërndarjen/mbledhjen e dokumenteve të 
rëndësishme ligjore, kur është e nevojshme; 

 Mund të kryejë gjithashtu edhe punë administrative; 
Kualifikimet dhe përvoja e punës: 

 Minimum, përfundimi i shkollës së mesme, trajnimet përkatëse do të 
ishin një përparësi; 

 Të ketë së paku 1 vite përvojë profesionale; 

 Përvoja e mëhershme ligjore ose përkatëse profesionale do të ketë 
përparësi.  

 Preferohet të ketë njohuri të gjuhës angleze dhe aftësi të përkthimit; 

 Të ketë njohuri të mira për pajisjet moderne të zyrës (IT/Comms, GPS, 
Fotoaparatet Digjitale, Fotokopjet, etj.); 

 Të ketë njohuri kompjuterike – Microsoft “Word” dhe “Excel”;  

 Patentë shoferi valid dhe përvoja në vozitje (preferohet);  

 Ta njohë mirë gjeografikisht regjionin. 
  

Asistent i Lartë Ligjor i Verifikimit 
Zyra Regjionale Pejë,  (Ref. №: KPA 003/2014) 
Niveli: A-3 (përafërsisht 555.07 € bruto në muaj) 
 

Pozita gjendet në Zyrën Rajonale të Pejës dhe nën mbikëqyrjen e 
udhëheqësit të Zyrës personi i përzgjedhur është përgjegjës të ndihmojë 
në menaxhimin dhe koordinimin e verifikimit të të gjitha dokumenteve 
në tërë rajonin e Pejës. Detyrat e tij/saj përfshijnë po nuk janë kufizuara 
në: 
 Të bëjë vlerësimin e vlefshmërisë dhe rëndësisë ligjore të 

dokumentacionit të paraqitur nga paraqitësit e kërkesave, palët 
përgjegjëse dhe palët e treta përkatëse në koordinim me Zyrtarët 
Ligjorë në Ekipet e Përpunimit të Kërkesave; 

 Të koordinojë me komunat dhe institucionet tjera në rajon për të 
siguruar verifikimet e nevojshme nga zyrat përkatëse të të dhënave;  

 Të mbështesë stafin e AKP-së në procedurat përkatëse sipas 
nevojës; 

 Të koordinojë me Udhëheqësin e njësisë së verifikimit  në ZQ të 
AKP-së verifikimet e nevojshme që duhet ndërmarrë jashtë rajonit 
të tyre dhe të adoptojë procedura të përgjithshme dhe standarde 
ligjore; 

 T’i ofrojë mbështetje Komisionit sipas kërkesës; 

 Të lehtësojë të gjitha proceset e verifikimit në zyrë; 

 Të bëjë kontrollin e cilësisë të të gjithë punës së verifikimit sipas 
kërkesës; dhe  

 Të ndihmojë punën e Kryesekretarisë së AKP-së në lidhje me 
procesin e verifikimit. 

Kualifikimet dhe përvoja e punës: 

 Shkolla e mesme dhe trajnime relevante; 

 Preferohet diplomë në Drejtësi ose Gjeodezi (studentët do të 
merren parasysh); 

 Të paktën 3 vjet përvojë pune relevante, p.sh në zyrën kadastrale, 
gjykatë apo komunë; 

 Aftësi të mira komunikuese, koordinuese dhe ndër-personale;  

 Zotërim i mirë i gjuhës angleze, shqipe dhe/ose serbe; dhe 

 Njohuri në kompjuter, posaçërisht në Microsoft Office. 
 

 

Kjo pozitë është përcaktuar si  pozitë e karrierës në bazë të paragrafit 1.1 të nenit 12 të Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së 
Kosovës.  

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim: në shërbimin civil kanë të drejtë të punësohen shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore, të cilët 
kanë zotësi të plotë për të vepruar, janë në posedim të të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale 
për kryerjen e detyrave ekzekutive, drejtuese ose zbatimin e funksioneve administrative dhe të cilët kanë aftësitë fizike, që kërkohen për pozitën 
përkatëse.  
Shënim: Procedura e rekrutimit është e rregulluar me Rregulloren nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil. 

Procedura e konkurrimit është e hapur për kandidatë të jashtëm, si dhe nëpunës civilë ekzistues. 

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 pjesëtarët 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, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 
03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.  

Detajet lidhur me përshkrimin dhe kushtet e punës për këtë pozitë mund të shkarkohen nga www.kpaonline.org/jobs  
apo mund të merren në të gjitha zyrat e AKP-së. Kandidatët e interesuar duhet të aplikojnë online përmes KPA web faqes:   

http://www.kpaonline.org/sq/jobs.asp 

Aplikacionet e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Aplikacionet e pa kompletuara mund të refuzohen. Për shkak të numrit të madh të 
aplikacioneve të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni 
Zyren e Burimeve Njerëzore përmes postës elektronike në: recruit@kpaonline.org . 

Afati i fundit për të paraqitur aplikacionet është  18 Mars 2014 

KPA ZYRAT/OFFICES/KANCELARIJE KPA-a 
KPA ZYRAT/OFFICES/KANCELARIJE KPA-a.  Selia/Headquarters/Sedište; Perandori Justinian 5, Prishtinë/Priština, tel. 038 249 918, fax. 038 249 919.  Gjilan/Gnjilane; Lidhja e Prizrenit 114, tel. 0280 320 289, fax. 
0280 324 067.   Mitrovicë/Mitrovica; Shemsi Ahmeti nn;, tel. 028 530 136/7, fax. 028 530 139, Pjesa Veriore e Mitrovicës/Severni deo Mitrovice;  Filip Visnjic  (ndertesa e Trepces/ zgrada Trepce / Trepca building) 
kati/sprat/floor 2  nr.18.Pejë/Peć; Mbretëresha Teutë 85, tel. 039 431 668, fax. 039 432 970.  Prishtinë/Priština; Rexhep Luci/Goleška 2, tel. 038 225 473, fax. 038 244 854.   Prizren, De Rada” str No: 74 (behind shopping 
center - Ben Af) , tel. 029 231 469, fax. 029 231 429. Podgoricë/Podgorica; Crnogorskih Serdara, tel. 082 20 624 216. UNHCR Property Offices - Beograd/Beograde; Višegradska 23, tel.011 362 13 93, fax.011 361 27 48. 
Kragujevc/Kragujevac; Karadjordjeva 17, zyra/kancelarija/office 11, tel.034 355 651, fax 034 355 652. 

www.kpaonline.org 
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