
 

 

 

 

 

 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova - Republic of Kosovo 

Qeveria – Vlada - Government 
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit  

 Minisrija obrazovanja, nauka, tehnologije i inovacije 
 Ministry of Education, Science, Tehnology and Inovation 

___________________________________________________________________________ 

Bazuar Ligjit Nr. 06/L - 114 për Zyrtarët Publikë të Republikës së Kosovës, Ligjin e 

Punës nr. 03/L-212, Udhëzimin Administrativ të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies 

sociale, nr. 07/2017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik dhe 

Qarkoren Administrative nr. 01/2014 si dhe në bazë të Rregullorës për Sistematizimin e 

vendeve të punës në Institut, Instituti ALBANOLOGJIK shpall: 
 

 

KONKURS 

 

1. Titulli i vendit të punës: Roje nate (1 pozitë) 

Referenca:         IA/MASH/ 17.12.2021  

Koeficienti:         4 (katër) 

Data e njoftimit:         24.12.2021 

Data e  

I përgjigjet:         Drejtorit të Institutit Albanologjik  

Orari i punës:         Orar të plotë (40 orë në javë)  

Kohëzgjatja e kontratës:      Me kohë të pacaktuar 

Vendi:                     Prishtinë 

 

Qëllimi i vendit të punës: ruajtja dhe kujdesi për objektin e Instituti 
 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

1. Kujdeset për sigurimin e ndërtesës së Institutit gjatë natës, 

2. Kontrollon vazhdimisht objektin e Institutit, brenda dhe jashtë, 

3. Përkujdeset për mirëmbajtjen e pajisjeve kundër zjarrit, dhe të sistemit të ngrohjes dhe 

njofton drejtorin ose personin tjetçr përgjegjë për çdo ndryshim në objektin e Institutit 

4. Përkujdeset gjatë orarit të punës për sistemin e ngrohjes, ujit dhe të rrymës.  

5. Përkujdeset për mirëmbajtjen e hapësirës së jashtme të Institutit 

6. Kryen edhe punë të tjera sipas nevojës dhe kërkesës së personave udhëheqës të 

Institutit. 

 

Kualifikimi, përvoja e punës, aftësitë dhe shkathtësitë e tjera: 

 

- Diplomë e shkollës së mesme  

- Njohuri të përgjithshme për instalimet e ujit, rrymës dhe të pajisjeve kundër zjarrit 
 



Kërkesat e përgjithshme për pranimin e zyrtarëve publikë janë: të jetë shtetas i Republikës 

së Kosovës,  të ketë zotësi të plotë për të vepruar, të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në 

pajtim me Ligjin për Gjuhët, të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen 

e një vepre penale me dashje dhe të kenë nivelin e arsimit dhe përvojën e punës të kërkuar 

për pozitën. 

Formularët për aplikim merren në adminstratën e Institutit Albanologjik dhe të 

plotësuara dorëzohen, çdo ditë pune nga ora 08:00-16:00, adresa: Rruga “Eqrem Çabej”, 

p.n. Prishtinë.  

Aplikacionet e dërguara me postë te cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën ditën e fundit të 

afatit për aplikim do të konsiderohen të vlefshme nëse arrijnë brenda 4 (katër) ditësh. 

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të shqyrtohen. 

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim: Kopjet e diplomave të dhëna nga 

institucionet arsimore; Kopjet e dëshmisë së punësimit; Kopjet e dëshmisë së trajnimeve; 

Kopje të vlerësimeve të punës për dy vitet e fundit dhe Dokument që dëshmon se nuk keni 

ndonjë masë disiplinore që nuk është shuar ende. 

Për informata të hollësishme mund të kontaktoni zyrën e Divizionit të Burimeve Njerëzore, 

çdo ditë pune në tel: 038 249-867, prej orës 08:00 – 16:00. 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe 

proporcional në shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Aplikacionet dorëzohen nga data 24.12.2021 deri me 10.01.2022. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta 

refuzohen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova - Republic of Kosovo 

Qeveria – Vlada - Government 
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit  

 Minisrija obrazovanja, nauka, tehnologije i inovacije 
 Ministry of Education, Science, Tehnology and Inovation 

 

Na osnovu Zakona br. 06 / L - 114 o javnim službenicima Republike Kosovo,  zakon  br. 

03/L-212. Administrativnog upustva Ministarstva rada i Socijalnog Stranja (MRSZ), br 

07/2017 o Regulisanje procedura konkursa na javnom sektoru, Pravilnika o sistematizaciji 

Br.01/2014, radnih mjesta u Institutu, ALBANOLOŠKI institut objavljuje: 

 

K O N K U R S 

 

2.Naziv radnog mesta: Noćni čuvar (1 radno mesto) 

Referenca:      IA/MONTI/17-12-2021 

Koeficijent:                   4 (četiri) 

Datum Obavestenja:    24.12.2021 

Odgovara:      Direktor Albanološkog instituta 

Radno vrijeme:     Puno radno vreme, 40 sati nedeljno 

Trajane ugovora:     Na neodređeno vreme  

Lokacija:      Priština 

 

Namena radnog mesta: obezbedjenje objekta Instituta 

 

Radne obaveze i odgovornosti: 

1. Stara se o noćnom obezbeđenju zgrade Instituta; 

2. Konstantno pregleda zgradu Instituta, iznutra i spolja; 

3. Stara se o održavanju protivpožarne opreme i sistema grejanja i obaveštava direktora 

ili drugo odgovorno lice o svakoj promeni u zgradi Instituta; 

4. Vodi računa o sistemu grejanja, vode i struje tokom radnog vremena. 

 

Kvalifikacije, radno iskustvo, druge veštine i sposobnosti: 

 

 Diploma srednje škole; 

 Opšte poznavanje instalacija vodovodne, električne i protivpožarne opreme 

 

Opšti uslovi za prijem javnih zvaničnika su: da su državljani Republike Kosovo, da imaju 

punu sposobnost da deluju, da govore jedan od službenih jezika, da ne bude pravosnažno 

osuđen za počinjenje namernog krivičnog dela,  i da ima stepen obrazovanja i radnog iskustvo 

potrebno za poziciju. 



Aplikacije se primaju u upravi Albanološkog instituta i predaju se popunjene, svakim radnim 

danom od 08:00 do 16:00 sati, adresa: Rruga "Eqrem Çabej", p.n. Priština. Aplikaciju možete 

preuzeti s web stranice Instituta. 

Dokumentacija koja se podnosi za prijavu: Kopije diploma izdatih od obrazovnih institucija; 

Kopije dokaza o zaposlenju; Kopije dokaza o obuci; Kopije ocena posla za poslednje dve 

godine i Dokument koji dokazuje da nemate nikakve disciplinske mere koje još nisu istekle. 

Za detaljne informacije možete se obratiti kancelariji Odeljenja za ljudske resurse, svakog 

radnog dana na tel: 038 249-867, od 08:00 - 16:00. 

Prijave se podnose od 24.12.2021 do 10.01.2022. 

Ne-većinske zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na pravično i proporcionalno 

predstavljanje u državnoj službi Kosova, kako je navedeno u Zakonu. 

Prijave dostavljene nakon isteka roka neće biti prihvaćene, a neispravne prijave će biti 

odbijene. 
 


