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KOMPANIA RAJONALE E UJESJELLESIT KRU’GJAKOVA’ Sh.A. –GJAKOVE   

Në mbështetje të Ligjit për Ndërmarrjet Publike dhe autorizimeve të dhëna nga Bordi i 
Drejtorëve me rregulloren për marrjen dhe dhënien me qira të objekteve të KRU’Gjakova’SH.A-
Gjakove Shfrytëzimi i hapësirave do te bëhet me qëllim të trajtimit të drejtë, si dhe sigurimit të 
mundësive më të mira, për të krijuar të hyra duke ofruar me qira hapësirat  e lira nëpër objekte 
Bazuar në rregulloret e brendshme dhe Ligjet në fuqi  nxjerr këtë:  

Ftesë për ofertim për  dhënie  me qera të parcelave me nr   60  ZK  BEC  1.01.04 ha , 
parcela  ZK  BEC  nr. 61. 2.02.37 ha   dhe  ftesë për  ofertim  për marrjen me qera të 
hapësirave  për  hapjen   e pikave  Arkëtuese  për KRU”GJAKOVA “sh.a-Gjakovë. 

 Kushtet  e  KRU’Gjakova” sh.a. për dhënie me qera të parcelave  

 Parcelat te cilat ofertohen për qiradhënie gjenden  ne  ZK Bec. 

 Hapësira që do të lëshohet me qira, do ti dorëzohet qiramarrësit sipas gjendjes 
ekzistuese. 

 Hapësira mund te shfrytezohet vetëm për veprimtari bujqësore. 

 Ofertuesi do të jetë përgjegjës për mirëmbajtjen e  hapësirës përreth. 

Afati kohor i dhënies me qera në kohëzgjatje prej 1 vit me mundësi vazhdimi 

Ftesë për ofertim për  marrjen me qera të hapësirave  hapja e pikave  Arkëtuese për 
KRU”Gjakova “sh.a-Gjakovë. 

Kushtet  e  KRU’Gjakova” sh.a për marrjen e hapësirave me qera  

 Dokumentacioni pronësoro-juridik urbanistik në rregull,  
  Nyje sanitare  (banje, tualet), 
  Dysheme me pllaka, parket, ose laminat 
  Vendosje të grilave- parmakeve të sigurisë sipas kërkesës së komisionit 
  Ndriqim të mjaftueshem në përputhje me hapësiren e zyrës postare, 
  Pa obligime paraprake financiare ndaj  Ujesjlellesit, KEDS dhe sherbimeve tjera 

komunale, 
  Njehsor te veqante te energjise elektrike dhe te ujit (ujëmates), 
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K  O  N  K  U  R  S  

Pozita e punës: Zyrtar për TI (Teknologji Informative), 1 pozitë; 

Kohëzgjatja e kontratës: 1 vite, me mundësi vazhdimi; 

Orari i punës: Orar i plotë i punës. 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Kujdeset për funksionin e të gjitha pajisjeve të teknologjisë informative për të krijuar një 
sistem funksional ne përputhje me nevojat dhe kërkesat e ndërmarrjes. 

 Përgatitja e kërkesave të shfrytëzueseve dhe specifikacioneve tjera teknike;  
 Bën montimin e pajisjeve të teknologjisë informative përfshirë kompjuter, printer, skaner 

dhe pajisje tjera;  
 Mbikëqyrë rrjetin e internetit dhe wireless-it, bën shpërndarje të kohë pas kohëshme të 

rrjetit sipas nevojave të paraqitura. 
 Sipas nevojës bën edhe formatizimet e PC-ve  
 Ndihmon personelin e ndërmarrjes në përdorimin e pajisjeve të teknologjisë informative. 
 Instalon kompjuterët me sisteme operative Windows, Office dhe softuer tjetër sipas 

nevojës duke u kujdesur për ruajtjen e shënimeve; 
 Ndihmon në rregullimin dhe monitorimin e masave përforcuese të programeve softuerike 

dhe shërbimet ndihmëse. 
 Për sistemin informativ të qarkullimit të autobusëve në pritoret (stacione e vendosura nga 

komuna, kujdeset që sistemi të funksionoj mirë dhe viziton pikat e pritoreve duke 
monitoruar funksionimin e sistemit. 

 Për punën e tij i përgjigjet Kryeshefit Ekzekutiv. 

 
Përgatitja profesionale: 
- Diplomë Universitare - Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe Teknologji Informative, ose 
diplome tjetër të drejtimeve përkatëse. 
- Përvojë punë profesionale 3 vite; 
 
Shkathtësitë të tjera: 
- Mirëmbajtje të kamerave; 
- Help desk support; 
- Mirëmbajtje e printerëve; 

KRITERET E KRU ’Gjakova”sh.a-Gjakovë  

Të drejtë pjesëmarrje kanë si personat fizik dhe juridik. 

Persona fizik duhet të kenë kopjen e letërnjoftimit , vërtetimin nga Gjykata që nuk janë në 
hetime 

Personat juridik duhet të sjellin certifikatën e regjsitrimit të biznesit kurse vërtetimi nga Gjykata 
në emër të Operatorit ekonomik se nuk është në hetime  

INFORMATA ADMINISTRATIVE 

 Komision i themeluar nga  KRU’Gjakova’ sh.a., do të bëjë vlerësimin dhe përzgjedhjen e 
ofertes  më të mirë dhe më të favorshme. 

 Vlera fillestare  e dhënies me qera 197,76 Euro për Hektar.   

 Obligimet tatimore me rastin  e dhënies së parcelës me qera dhe marrjes së hapësirave 
me qera  zbriten sipas Ligjeve në fuqi, Qiramarrësi zbret nga qiraja qdo ndalesë tatimore 
që kërkohet me Ligj në emër të qiradhënësit dhe qiramarrësit ja siguron qiradhënësit një 
certifikatë  vjetore të ndalesave tatimore. 

 Ofertat duhet të dorëzohen  të mbyllura. 
 Ofertuesit mund të vizitojnë parcelën qdo ditë pune prej orës 9.00.15.00 

 Afati për dorëzimin e ofertave: është deri me datën  04.07.2020  në ora 16:00.  

 Vendi i dorëzimit,  arkiva  e KRU”Gjakova sh.a. Gjakova  rr. UÇK  nr 7  50000 
Gjakove.nr tel 0390320503 

NPK “ Trafiku Urban” SHA
Adresa: Rr. Tahir Zajmi, nr. 43 – Prishtinë Kosovë

web: www.trafikurban pr.com email: info@trafikurban pr.com tel: +383 (0) 45 10 11 33

- Njohuri të shkëlqyera me Windows; 
- Shkathtësi në komunikim, planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit. 
- Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave 
  profesionale. 
- Njohuri të mira të programeve kompjuterike; 
 
Dokumentacioni i kërkuar: 

Kandidati/ja, duhet t`i dorëzoj këto dokumente në formë të skanuar në email: 
punesimi@trafikurban-pr.com: 
1. Aplikacioni për punësim (shkarkohet nga web-faqja e TU-së http://www.trafikurban-
pr.com/shq/job-aplikacioni-shq.html; 
2. Dëshmi mbi shkollimin. 
3. Kopja e letërnjoftimit. 
4. Certifikata tjera (përparësi). 
5. Dëshmi mbi përvojës së punës; 
 

- Çdo përgënjeshtrim i materialit, qoftë i qëllimshëm ose nga neglizhenca ose ndryshim 
materiali nga informatat e dhëna në deklaratën e sipër cekur do të rezultojë në 
skualifikimin e menjëhershëm. 

Informata të përgjithshme: 

-Të drejtë aplikimi për këtë konkurs kanë të gjitha qytetarët pa dallim. 
-Ndërmarrja ofron mundësi të barabarta, inkurajon dhe promovon angazhimin e punëtorëve, 
pjesëtarë të të gjitha komuniteteve dhe të gjinive të ndryshme. 
-Testimi me shkrim dhe intervista do të bëhen pas përfundimit të afatit për aplikim sipas ligjit. 
 
Mënyra e Aplikimit: 
Aplikimi mund të bëhet vetëm përmes emailit : punesimi@trafikurban-pr.com 

Konkursi është i hapur nga data 19.06.2020  dhe përfundon më datë 06.07.2020 në ora 24:00 

 
Vërejtje: Dokumentet e pa kompletuara, të pa skanuara dhe të pa nënshkruara si dhe ato që 
arrijnë pas skadimit të afatit të konkursit nuk do të shqyrtohen.  
 
 
 


