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� Mirella Imeroviq, shpall të pavlefshme dëfte-
sat dhe diplomën e SHME “Ymer Prizreni”,
Prizren.

� Ahmet Hamzaj, shpall të pavlefshme

diplomën e SHMLT “11 Marsi”, Prizren.

� Daut Gashi, shpall të pavlefshme dëftesat e

diplomën e SHMLT “11 Marsi”, Prizren.

� Shpresa Veliu, shpall të pavlefshme certi-

fikatat dhe diplomën e shkollës së mesme

Gjimnazi “Gjon Bukuku”, Prizren.

� Valentina Miftari nga Skenderaj, shpall të

pavlefshme diplomën e fakultetit Ekonomik, drej-

timi Banka, Financa dhe Kontabilitet të lëshuar

nga Kolegji “AAB”.

� Bujar Lepaja, nga Prishtina shpall te pavlef-

shme diplomën e SHMEJ ” Hoxhe Kadri Prishtina”

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 

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.

� 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 
familjar 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.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

Kërkoj një pastruese për shtëpi. Shtëpi është në Prishtinë.
Çmimi sipas marrëveshjes. Informatat në tel: 045-336-731

 

 

 

 

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 Pozitës-  Specialist/e në Nj. e Buxhetit dhe Planifikimit Financiar  

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 : 

 Analizon informacionin financiar (p.sh. të hyrat, shpenzimet dhe 
menaxhimin e parasë) për të siguruar që të gjitha operacionet janë brenda 
buxhetit; 

 Nen udhëheqjen e Drejtuesit te departamentit jep buxhetet vjetore për 
menaxherët e lartë te kompanisë; 

 Shqyrton kërkesate buxhetit për miratim; 
 Parashikonnevojat e ardhshme buxhetore; 
 Identifikon variacione midis rezultateve financiare aktuale dhe buxhetore 

në fund të çdo periudhe raportuese; 
 Shqyrtoni buxhetin e kompanisë për pajtueshmërinë me rregulloret 

ligjore nëse ka; 
 Harton dhe zbaton politikat efektive të buxhetit dhe procedurat; 
 Propozon përmirësimine proceseve për zhvillimin e politikave që ndikojnë 

në mirëfunksionimin e aktiviteteve te kompanisë; 
 Harmonizon buxhetin e Kompanisë me buxhetin i cili i dorëzohet 

Rregullatorit 
 Çfarëdo detyre tjetër e caktuar nga KE-ja 

 
Kualifikimi, përvoja e punës,  aftësitë dhe karakteristikat personale.  
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 Përgatitja profesionale/Shkollore- Diplomë universitare në Kontabilitet ose 

Financë; 

 Provojë 1 vjeçare  që ndërlidhet me pozitën  apo të ngjashme.  

 Përdorues i aftë të paketës MS Office, ideale njohja e sistemeve te kontabilitetit 

dhe sistemeve të Informacionit. 

 Njohja e dispozitave te raportimit Financiar. 

 Aftësi shumë të mira në IT. 

 Aftësi të mira organizative dhe koordinuese. 

 Aftësi të mira komunikimi dhe të bashkëpunimit. 

 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. 

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:  14/10/2020 deri me  28/10/2020. 

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 .  


