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                                                           SHPALLJE E KONKURSIT 

Institucioni:                                       Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës 
Titulli i vendit të punës:                  Arkëtar  
Vendi:                                                 QRSHP  dega në Pejë    
Kategoria funksionale/Grada:       AD/160 – Grada 11- koeficenti 5.4 

Raporton:               Drejtorit  të Departamentit 
Nr. Referencës:                                                                                       
 

Qëllimi i vendit të punës:  Sigurimin e shpenzimeve të parave të gatshme në pajtim me legjislacionin në fuqi . 

Detyrat Kryesore:  

1. Menaxhon dhe mirëmban të gjitha transaksionet e parasë së gatshme në institucion  
2. Kujdeset për sigurinë e të gjitha parave të gatshme në institucion.  
3. Planifikon dhe kontrollon të gjitha shpenzimet e parasë së gatshme  
4. Mban evidenca për shpenzimet e parasë së gatshme dhe i sistemon ne regjistrator përkatës.  
5. Rishikon raportet, format, dhe të dhënat për saktësinë, plotësinë, dhe përputhshmërinë e tyre lidhur 

me shpenzimet e parave të gatshme.  
6. Përgatit raportet e parave te imta, dhe përgatit raport lidhur me gjendjen e arkës  
7. Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë 

të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi, 
8. Detyra të tjera – në përputhje me ligjet dhe rregulloret momentale – të cilat me arsye mund të 

kërkohen kohë pas kohe. 
 
Kualifikimet dhe Shkathtësitë e kërkuara:  
 

 Njohuri lidhur me  procedurat standarde administrative/teknike në një fushë të njohur teknike ose 
administrative, 

 Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara, 

 Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të interpretuar informata, dhënë udhëzime 
dhe përcjellë informata tek të tjerët, 

 Aftësi koordinimi dhe mbikëqyrje të punës së personelit në nivelin administrativ dhe teknik, 

 Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, Access), 

 Arsimim i bachelor, Fakulteti Ekonomik, Administrat Publike ose Administrim në Biznes, së paku katër 
(4) vite përvojë pune në fushën përkatëse teknike ose administrative, 

 Certifikata e Lindjes –fotokopje dhe Letërnjoftimi -fotokopje. 

 Certifikatën nën hetime, 
Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin:   

Bazuar në Ligjin Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Kosovës si dhe Rregulloren Nr. 02/2010 Për Procedurat e 
Rekrutimit në Shërbimin Civil. 

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës 

Nacionalni Institut za Javno Zdravstvo Kosova / National Institute of Public Health of Kosova 

 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Qeveria-Vlada-Government 
 

 Ministria e Shëndetësisë / Ministarstvo Zdravsta / Ministry of Health 

 



2 

 

Kohëzgjatja e emërimit: Nëpunës i karrierës. 

Afati i Konkursit prej: 11.09.2019 deri me 25.09.2019 

Paraqitja e kërkesave:  Aplikacionet  merren ne  recepcion  dhe dorëzohen në zyrën  e personelit,  Në 
aplikacion duhet të cekët qartë titulli i vendit të punës dhe numri i referencës. Për informata të hollësishme 
mund të kontaktoni Zyrën e Personelit në tel: 038 / 551-431 prej orës 08:00 - 16:00. 
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. 
 


