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u Jap banesë me qira  afër 60 m2, kati III
Lagja Mati 1 Rr.Z3Si Theodor Muzaka nr.14. në
Prishtinë. Banesa posedon dhoma gjumi dhe
sallon, kuzhinë, korridor banjo ballkon . Banesa
është e mobiluar komplet, preferoj ta jap
banesën me qira për afat të gjatë. Tel:
+38344185233.

u Lëshoj banës me qira në lagjen “Dardania”
në Prishtinë. Banesa ka 50 m2, me inventar të
kompletuar, banesa ka kuzhinë me sallon, teras,
banjo një dhomë gjumi, shpajz dhe korridor,
banesa lëshohet për një qift ose për dy vajza.
Tel: 044171328.

u Lëshoj banës me qira për student apo
familjar në lagjen "Mati 1" Rr.  "Muharrem
Fejza", banesa është 70 m2 dhe i plotëson të
gjitha kushtet, kati dytë ndërtim i ri tel: 
044686900.

u Lëshoj banesë me qira, banesa është 
ndërtim i ri dhe gjendet në lagjen "Mati 1"
rruga "Muharrem Fejza" Prishtinë. 
Tel: 044686900.

u Lëshoj banesë me qera në lagjen "Mati 1"
përball "Super Vivës", me sipërfaqe mbi 50 m2,
kati dytë me ngrohje, klimë, ashensorë  etj,
çmimi 200 €uro. Tel: 044185233.

u Lëshoj banesë me qira garsoniere në Ulpian
kati i parë, posedon tre shtretër dhe e mobiluar.
Preferohet për studenta ose studente, një qift
apo të tjerë. Çmimi është 185 euro. Tel: 044
812875.

u Lëshoj garsonjer me qira në lagjen Ulpiana
kati i parë. Banesa është e mobiluar dhe i 
plotëson të gjitha kushtet për banim, prefero
het për një qift apo tre studentë, mund të mer
ret për kohë të shkurt apo të gjatë. Çmimi është
180 Euro. Tel: 044812875.

u Urgjentisht kërkoj një banesë me qera ne
Prishtine. Banesa duhet të ketë 1 ose 2 dhoma
gjumi e mobiluar ose bënë edhe e pa mobiluar.
Çmimi prej: 200250 €. Tel: 045660188

u Lëshoj lokalin më qira. Lokali është i pasitur
më të gjitha kushtet përcjellëse. Lokali gjendet
në lagjen e Boshnjakëve në Mitrovicë. Për informata
më të hollësishme mund të na kontaktoni në
këtë numër të telefonit: 049392275

u Lëshoj banesë me qira në Lagjen
Dardania afër "Bill Clintonit", kati tretë,
banesa posedon të gjitha kushtet 
elementare, dy dhoma, kuzhinë e veçanet
me pamje nga parku me çmim sipas 
marrëveshjes tel: 045891338 ose 
049616139

u Lëshoj banesën me qira në lagjen Bregu
i Diellit te Furra "Qerimi2", i ka dy dhoma të
fjetjes, sallon me kuzhinë, shpajz dhe dy 
ballkona. Për info 044/332640.

u Lëshoj banesën me qira në lagjen Bregu
i Diellit te Furra Qerimi2, i ka dy dhoma të
fjetjes , sallon me kuzhinë, shpajz dhe dy
ballkona. Për info 044/332640.

u Lëshoj banesën me qira e cila gjendet
prapa AAKsë me kushte të volitshme dhe
po ashtu me çmim të volitshëm. Për infor
mata më të hollësishme na kontaktoni në
numrin e tel: viber +37744162783 dhe
049/900994.

u Lëshoj banesën me qira ne lagjen Bregu
i Diellit 2 te banesat e bardha, afër Shkollës
Iliria banesa është dy dhomshe e mobiluar
komplet, për info lajmërohuni në tel:
044/262940 dhe 049/ 737867.

u Lëshoj banesën me qira, e cila gjendet
prapa AAKsë, me kushte të volitshme dhe
po ashtu me çmim të volitshëm. Për infor
mata më të hollësishme na kontaktoni në
numrin e telefonit: 044162783.

P R I S H T I N Ë

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

Në bazë të nenit, 21 paragrafi 21.4 , të Ligjit për Ndërmarrje Publike Nr.03/L-087, si dhe
Plotësim Ndryshimi i Ligjit mbi NP Nr.04/L-111, Ligji i punës Nr.03/L-212 nenit 8, si dhe  Kodi
i Etikes dhe Qeverisjes Korporative.
Bordi i Drejtorëve të K.R.U “Drini i Bardhë” SH.A në mbledhjen e mbajtur me 25.02.2020,
vendosi të publikoi ketë:

RISHPALLJE   
K O N K U R S I 

Për plotësimin e pozitës: 
1. Zyrtar Kryesor Financiar i Kompanisë 
I përgjigjet: Bordit të Drejtorëve  dhe  Kryeshefit Ekzekutiv.
Vendi i Punës: Pejë. 
Paga: Në pajtim me politikën e kompensimit të aprovuar nga Bordi i Drejtorëve. 

Kohëzgjatja e emërimit: Mandati për pozitën e Zyrtarit Kryesor Financiar është 3 vjeçar.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:   
-Zyrtari  Kryesor Financier (ZKF) do të menaxhoj çështjet financiare të Kompanisë nën
drejtimin dhe mbikëqyrjen e KE dhe Komitetit të Auditimit në përputhshmëri me legjislacionin
primar dhe sekondar për menaxhimin e ndërmarrjeve publike, 

-Në varësi të kufizimeve të vëna nga Bordi i Drejtoreve, do të ketë autoritetin e lidhjes së të
gjitha kontratave financiare në Kompani dhe do të jetë përgjegjës për: 

-Menaxhimin financiar të Ndërmarrjes. 

-Mirëmbajtjen e llogarisë se Kompanisë të azhurnuar dhe të saktë;   

-Përgatitë të dhënat e Kompanisë për auditim në fund të vitit; 

-Menaxhon thesarin e kompanisë, vendos dhe përgatitë buxhetin dhe çfarëdo detyre tjetër
financiare të përcaktuar nga KE apo BD. 

-Mbajtja e kontabilitetit të Kompanisë sipas standardeve, raporton dhe përpilon pasqyrat
financiare të Kompanisë; Përpilon planin financiar të punës;

-Kontribuon dhe përkujdesët për përgatitjen dhe harton më kohë raportet financiare periodike
dhe përfundimtare;

-Kryen dhe punë tjera të cilat për nga natyra i përkasin kësaj natyre organizative të cilat
kërkohen nga Kryeshefi  Ekzekutiv i Kompanisë, apo BD. 

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara: 
Bordi i Drejtorëve dëshiron të sigurohet që të gjithë kandidatët potencial të jenë persona me
integritet të njohur të cilët i plotësojnë kushtet e kualifikimit sipas nenit 17.1, si dhe plotësojnë
kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2 pikat (d), (f), (j), (k) dhe (l), të Ligjit për Ndërmarrje
Publike, të kenë përvojën e nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar për pozitën në
fjalë, 
Përveç kushteve të përgjithshme, kandidatët duhet të plotësojnë edhe këto kushte të veçanta: 
- të kenë diplome universitare nga fusha ekonomike, 
- të ketë së paku 5 vjet përvojë punë  në profesion,
- të jete i certifikuar nga ndonjë autoritet financiar i licencuar në sferën e kontabilitetit apo 
raportimeve financiare (ka përparësi), 
- të ketë integritet të lartë moral e profesional, 
- të ketë aftësi të dëshmuara në menaxhim financiar, 
- të njohë standardet e kontabilitetit dhe raportimeve financiare, 
- njohja e gjuhëve të huaja është përparësi, 
- të mos jetë i dënuar ose nën hetime. 
Aplikacionit për pozitën e ZKF-së duhet bashkangjitur edhe këto dokumente: 
� Kërkesën, 
�CV-ne (Biografinë), 

� Kopjen e letërnjoftimit, 

� Letër motivimin, 

� Deklaratën nën betim,

� Diplomën e fakultetit Ekonomik  – kopje të Noterizuar,

� Certifikatë që nuk është nënë hetime dhe 

� Dëshminë e përvojës së punës. 

Aftësitë, përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen: 
Duhet të ketë shkathtësi në përcaktimin dhe arritjen e objektivave strategjike financiare të
ndërmarrjes, aftësi të larta organizative dhe drejtuese, aftësi të shkëlqyeshme të menaxhimit
financiar, standardeve të kontabilitetit dhe raportimeve financiare, aftësi të  mira të
komunikimit, interpretimeve financiare dhe negocimit, aftësi të dëshmuara për analizën e
gjendjes financiare dhe ofrimin e opsioneve, njohuri të avancuara në programet e kontabilitetit,
së paku 5 vjet përvojë pune në profesion.

Data e mbylljes së konkursit: Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit. 

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim për pozitën e ZKF-së: Sipas këtij konkursi 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 drejtave civile, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore
dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave ekzekutive, drejtuese ose zbatimin e
funksioneve administrative dhe të cilët kanë aftësi fizike, që kërkohen për pozitën përkatëse. 

Procedura për aplikim: 
Aplikacionet e kompletuara sipas këtij konkursi dërgohen në Zyrën e Asistentes Administrative
NP. K.R.U ”Drini i Bardhë” SH.A në adresën Rr.” Mbretëresha Teutë” Nr.85  Pejë, konkursi
është i hapur nga data e publikimit ne gazetë,  axlikacionet mund të dorëzohen nga ora 8:00 deri
në ora ora16:00. 

Paraqitja e kërkesave: 
Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara do të
refuzohen. 
Në rast të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e
ngushtë do të kontaktohen. Kandidatët të cilët do të jenë të përzgjedhur dhe të ftuar në intervistë
duhet t’i sjellin në shikim dokumentet origjinale.


