
 
 

 

Në mbështetje të Vendimit për zbatimin e Planit të Rekrutimit të Punonjësve për vitin 2021, si dhe duke 

pasur parasysh nenin 6 të Rregullores Nr.03/2020 për Marrëdhënie Pune në Zyrën Kombëtare të Auditimit, 

me datën 26 janar 2021, shpallet:   

 

 

KONKURS 

për plotësimin e vendit të punës 

 

 

I. Pozita:    “Zyrtar ligjor”    

Kodi:     ZL/ZKA/01-01/21 

Grada:                ZKA/K-08  

Numri i pozitave:   Një (1)  

Kohëzgjatja:   Me kohë të pacaktuar  

Periudha provuese:                     Një (1) vit 

Zyrtari mbikëqyrës:                    Drejtori i Përgjithshëm Administrativ        

 

Vendi i punës është në selinë e Zyrës Kombëtare të Auditimit në Prishtinë. 

 

II. Detyrat dhe përgjegjësitë themelore  

• Përkrahja e drejtpërdrejt profesionale e Drejtorit të Përgjithshëm Administrativ në çështjet ligjore 

dhe administrative; 

• Ndihmon në përgatitjen e planeve të punës për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të 

objektivave të shërbimeve të përgjithshme administrative dhe jep rekomandime lidhur me 

realizimin e tyre; 

• Merr pjesë në hartimin dhe zhvillimin e projekt akteve juridike, vendimeve, kontratave, 

marrëveshjeve dhe akteve nga fushëveprimtaria administrative e ZKA-së; 

• Bën hulumtime dhe analiza që ndërlidhën me ligjet dhe aktet nënligjore brenda fushës së 

përgjegjësisë në shërbimet e përgjithshme administrative, përgatitë opinione ligjore dhe jep 

rekomandime, këshilla dhe udhëzime për Drejtorin e Përgjithshëm Admininistriv;  

 

Përshkrimin e detyrave, së bashku me këtë konkurs e gjeni në faqen e internetit të ZKA-së “Mundësi 

Punësimi”. 

 

Kualifikimet e kërkuara:  

•     Fakulteti përkatës; 

• Përvojë pune profesionale prej dy (2) vitesh; 

 

Shkathtësitë e kërkuara:  

        • Njohuri dhe përvojë në hartimin, harmonizimin e legjislacionit dhe akteve tjera juridike;  

        • Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme në sistemin publik të ndërlidhura me shërbimet 

administrative të ZKA-së; 

        • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion kohor dhe diversitet profesional; 



        • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Access, 

Internetit). 

 

 

Procedura e Konkurrimit: 

Formularin e konkurrimit kandidatët mund ta marrin në recepcionin e objektit të Zyrës Kombëtare të 

Auditimit ose mund të tërhiqen nga faqja e internetit e ZKA-së në adresën www.zka-rks.org dhe dorëzohen 

në Divizionin e Burimeve Njerëzore në adresën: Lagja: Arbëria, rr. “Ahmet Krasniqi” nr. 210 – Prishtinë, 

çdo ditë pune nga ora 08:00 – 16:00, formulari konkurrues dhe dokumentet mbështetëse mund të dorëzohen 

edhe përmes adresës elektronike në adresën rekrutimi@oagks.org ose përmes postës. Për informata më të 

hollësishme mund të kontaktoni në nr.tel. 038/606-004, ext:1005. 

 
 

Kandidatët duhet t’i dorëzojnë dokumentet e nevojshme: 

• Formularin zyrtar të ZKA-së për konkurrim;  

• Kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës; 

• Kopjet e diplomave për kualifikimet shkollore. Diplomat e fituara jashtë Kosovës duhet të jenë të  

nostrifikuara; 

• Kopjet e kualifikimeve të tjera profesionale që lidhen me pozitën e punës; 

• Dëshmitë për përvojën e punës të lëshuara nga organizata përkatëse – punëdhënësi; 

• Dëshminë se nuk është i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e ndonjë vepre penale 

me dashje. 

 

Vetëm formulari zyrtar i konkurrimit do të merret parasysh. Formularët e konkurrimit të dorëzuar pas afatit 

të paraparë nuk shqyrtohen, kurse formularët e pakompletuar do të refuzohen. 

 

Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të informohen. Gjithashtu kandidatët të cilët nuk i 

plotësojnë kushtet do të njoftohen se nuk janë përzgjedhur t’i nënshtrohen procedurës së punësimit. 

Konkursi është i hapur 15 ditë, pas ditës së publikimit në mediat e shkruara dhe në faqen e internetit të 

Zyrës Kombëtare të Auditimit, duke filluar nga data 26.01.2021, kurse afati i fundit për dorëzimin e 

dokumentacionit është data 10.02.2021, ora 16.00.   

 
 

Shënim:  

Formularët e konkurrimit dhe dokumentet e dërguara me postë, të cilët mbajnë vulën postare mbi dërgesën 

e bërë ditën e fundit të afatit për konkurrim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim 

nëse arrijnë brenda tri (3) ditësh. Formularët që arrijnë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara me 

dokumentacionin përkatëse nuk do të shqyrtohen.  

http://www.zka-rks.org/
mailto:rekrutimi@oagks.org

