
� Bekim Rexha shpall të pavlefshme dëftesën
e vitit 1,2,3,4 si dhe diplomën e shkollës së
mesme  “Hasan Prishtina “ Mitrovicë.

Agron Rexha shpall të pavlefshëm dëftesën e
vitit 1,2,3,4 si dhe diplomën e shkollës së
mesme  “Hasan Prishtina”.

Ardea Çakmaku, shpall të pavlefshme dëftesën
e klasës njëmbëdhjetë të shkollës së mesme
“Sami Frashëri” Prishtinë.

� Jap banesë me qira  afër 60 m2, kati III-Lagja
Mati 1 Rr.Z3-Si 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.

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

� Lëshoj shtëpinë me qira në lagjen Velania, pa
pagesë sepse shtëpia ka nevojë për përkujdesje
ndërsa shpenzimet mujore ti bëjë vetë banuesi si:
ujë rrym bërllok, Tel: 044-608-626.

� Lëshoj banës me qira për student apo famil-
jar në lagjen "Mati 1" Rr.  "Muharrem Fejza",
banesa është 70 m2 dhe i plotëson të gjitha
kushtet, kati dytë ndërtim i ri tel: 
044-686-900.

� Lëshoj banesë me qira, banesa është 
ndërtim i ri dhe gjendet në lagjen "Mati 1" rruga
"Muharrem Fejza" Prishtinë. 
Tel: 044-686-900.

� 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: 044-185-233.

� 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: 044-812-875.

� Lëshoj garsonjer me qira në lagjen Ulpiana
kati i parë. Banesa është e mobiluar dhe i 
plotëson të gjitha kushtet për banim, preferohet
për një qift apo tre studentë, mund të merret
për kohë të shkurt apo të gjatë. Çmimi është 180
Euro. Tel: 044-812-875.

� 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: 200-250 €. Tel: 045-660-188

� 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: 049-392-275

� 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: 045-891-338 ose 
049-616-139

� 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 044/332-640.

� Lëshoj banesën me qira në lagjen Bregu
i Diellit te Furra Qerimi2, i ka dy dhoma të
fjetjes , sallon me kuzhinë, shpajz dhe dy bal-
lkona. Për info 044/332-640.

� Lëshoj banesën me qira e cila gjendet
prapa AAK-së me kushte të volitshme dhe po
ashtu me çmim të volitshëm. Për informata
më të hollësishme na kontaktoni në numrin
e tel: viber +37744162783 dhe 049/900-994.

� 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:
044/262-940 dhe 049/ 737-867.

� Lëshoj banesën me qira, e cila gjendet
prapa AAK-së, me kushte të volitshme dhe
po ashtu me çmim të volitshëm. Për infor-
mata më të hollësishme na kontaktoni në
numrin e telefonit: 044-162-783.

� Lëshohet banesa me qira ne qendër të
Prishtinës afër Sheshit Zahir Pajaziti, banesa
është dy dhomshe e mobiluar, lëshohet me
qira prej 1 qershori deri me 1 gusht (dy
muaj), çmimi sipas marrëveshjes. Për 
informata në tel. 044/171-328.

� Lëshoj banesën e re me qera në qendër
prapa teatrit Kombëtar, me sipërfaqe prej:
60 m2. Banesa ka një dhomë gjumi, sallon
dhe kuzhinë. Ka të gjitha pajisjet. Çmimi: 300
€uro. Banesa lëshohet për afate të gjata dhe
të shkurtra. Informata në tel: 049\44-888-
801 (viber)

� Lëshoj banesë me qira, penthouse.
Banesa gjendet te Rrethi i Veternikut në
Prishtinë. Banesa ka 150 m2, dhe ka 3
dhoma, dy banjo, 2 garazha si dhe shpajz.
Për info mund të na kontaktoni në këtë
nume të tel: 049-440-466.

� Lëshoj banesën një dhomshe me qira ,
ne lagjen Dardania afër Postës Kryesore
(posta e Madhe) Kroi i Bardhe, banesa është
e mobiluar tërësisht.  Për informata lajmëro-
huni në tel: 044/558-894 Prishtinë.

� Lëshoj me qira banesën e mobiluar te
salloni i mobileve "ALBED" në Fushë Kosovë.
Banesa i ka 65 metra katrorë dhe është e
gatshme për banim. Më shumë informata
në: 044/706-079.

� Lëshoj banesën me qira në lagjen
"Ulpiana" në Prishtinë, afër AAK-së. Banesa
është e mobiluar komplet. Për informata
mund të na kontaktoni në këtë numër të
telefonit: 044-162-783, si dhe në të njëjtin
numër në viber. 

� Kërkojmë 4 bashkëbanuese, studente,
banesa gjendet te Parku i qytetit, kati i I-rë,
ka 3 dhoma, banjo , ballkon, çmimi për per-
son është 50 euro plus shpenzimet .   Për
info: 045/699-221.

� Lëshohet me qira banesa në lagjen
Bregu i Diellit te furra Qërimi 2. Banesa është
në katin e tretë, ka sallon dhe kuzhinë si dhe
dy dhoma të fjetjes. Numri i
telefonit: 044 332 640. 

� Lëshohet banesa me qira në Prishtinë në
lagjen "Ulpiana", afër AAK-së. Për informata
lajmërohuni në tel: 044/162-783

� Lëshoj banesë me qira në Ulpianë, tek
Fontana në: E 30-3A, nr.27, kati -IV-. Çmimi
sipas marrëveshjes në info: 044-132-368.

� Kërkoj dy bashkëbanuese, mundësisht të
cilat janë duke punuar. Banesa gjendet në
qendër të qytetit në Prishtinë përball
Prokurorisë së shtetit (ish-ndërtesa e 
OSBE-së, ose ish-ndërtesa e Bankës së
Lubjanës), rruga "Hajdar Dushi", afër shtabit
kryesor të Policisë së Kosovës. Banesën
mund ta shiheni çdo ditë. Numri i telefonit:
049/402-518.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
 

 

 

 

 

 

 

 

Kompania  Rajonale e Ujësjellësit Gjakova,Sh.A , duke u bazuar  në Nenin 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr. 

03/L-212 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr.90/2010), nenit 4 paragrafi 1,2,3,4,5 dhe nenit 5 të Udhëzimit 

Administrativ Nr.07/ 2017 për Rregullimin e Procedurave  të konkursit në Sektorin Publik  shpall :                                       

K O N K U R S 
Titulli I vendit të punës-  Portoarkatar/e- NJO- Rahovec 
Numri i pozitave: 1 (një) 

Kohëzgjatja e punës: Në kohë të caktuar/ Puna Provuese gjashtë (6) muaj në pajtim me Ligjin e Punës/ Kontratën 

Kolektive dhe Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit. 

       
Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive të punës : 

 Kryen arkëtimin  në para të  gatshme në llogari të Kompanisë nga konsumatorët 
 Asistimi në procesin e faturimit dhe inkasimit 

 Bënë arkëtimin e mjeteve nga punëtorët inkasant 

 Ben dorëzimin e përditshem të mjeteve të arketuara te Udh. e Nj. ne arken kryesore 

 Ben komunikimin me konsumator sa më  transparente, të qartë dhe efikas   

 Si dhe detyrat tjera të cilat (mëtutje) mund të jenë të përshkruara në përshkrimin e bashkangjitur të punës ose 

të caktuara nga punëdhënësi 

 
Kualifikimi, përvoja e punës,  aftësitë dhe karakteristikat personale.  
 

 Përgatitja profesionale/Shkollore- Shkolla e Mesme  

 Preferohet provoja e punës 1 vjeçare  që ndërlidhet me pozitën  apo të ngjashme.  

 Aftësi per te permbushur objektivat sipas dinamikes se planifikuar. 

 Aftësi të mira komunikimi dhe te bashkëpunimit. 

 Preferohet njohja e punës me kompjuter ( Microsoft office )  

 Vërtetim nga gjykata që nuk është   nën hetime.   
 
Paga mujore: Sipas Rregullores 

Informata të përgjithshme : 
 Të drejtë aplikimi për këtë konkurs kanë të gjitha qytetarët  që plotësojnë kriteret arsimore dhe 

profesionale sipas konkursit.  

 Testimi me shkrim dhe intervista do të bëhen pas përfundimit të afatit për aplikim sipas ligjit. 

 
Informata të përgjithshme : 

 Të drejtë aplikimi për këtë konkurs kanë të gjitha qytetarët  që plotësojnë kriteret arsimore dhe 

profesionale sipas konkursit.  

 Testimi me shkrim dhe intervista do të bëhen pas përfundimit të afatit për aplikim sipas ligjit. 

 
Procedura për aplikim-   Aplikacioni ( formulari) për konkurrim merret në Kompani dhe në ueb-faqen e 

Kompanisë, dhe të njëjtës i bashkëngjiten: 1. kopja e letërnjoftimit 2. Certifikata e lindjes, 3.CV-ja 4. Letër Motivuese/ 

kërkesë për punësim 5. kopjet e dokumentacionit të kualifikimit( kopja e noterizuar), si dhe dokumentacionet tjera 

të nevojshme sipas konkursit. Të gjitha dokumentet duhet të jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do 

të kërkohen me rastin e intervistimit.  

Afati i konkurrimit është nga data:  23/07/2020 deri me  06/08/2020. Adresa e zyrës Rr”UÇK”Nr.7,50000-

Gjakovë- Kosovë.  

Vërejtje:  Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e  fundit të afatit për aplikim, 

do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim, ndërsa  aplikacionet që arrijnë pas afatit dhe ato të pakompletuara 

nuk do të shqyrtohen .  

 

25E ENJTE, 23 KORRIK 2020PUBLICITET


