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KONKURS I BRENDSHËM 

 

 

Bazuar në Kodin Doganor dhe të Akcizave të Kosovës Nr. 03/L-109, Ligjin e Shërbimit Civil të 

Republikës së Kosovës Nr. 03/L-149, Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit të 

Shërbyesve Civil, aprovimin nr.1600/02.07.2012 të DASHC/MAP, si dhe në dokumentin e 

aprovuar nga Drejtori i Përgjithshëm me nr. 135/22.05.2012, Dogana e Kosovës me qëllim të 

plotësimit të Strukturës Organizative, publikon konkurs të brendshëm për plotësimin e pozitave 

të lira si më poshtë: 

 

 

Drejtoria: Financa dhe Sisteme 

Departamenti: Buxhet dhe Financa 

Titulli i vendit të punës: Udhëheqës i Sektorit të Buxhetit  

Grada e vendit të punës: 8 (tetë) – 1 (një) pozitë 

Pozita Nr.: 06.03.1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Detyrat e kryesore:  
1. Menaxhon në kuptim të planifikimit, organizimit, udhëheqjes, koordinimit, mbikëqyrjes 

dhe kontrollit në Sektorin e Të Buxhetit për arritjen e qëllimit të DK-së; 

2. Në bashkëpunim me mbikëqyrësin, harton dhe zbaton planin operativ të sektorit të 

buxhetit, të dalë nga objektivat e institucionit; 

3. Kujdeset për kualitetin e punës, profesionalizmin, motivimin, përkrahjen dhe zhvillimin e 

stafit vartës te Sektorit të Buxhetit; 

4. Në bashkëpunim me Udhëheqësin e Departamentit për Buxhet dhe Financa planifikon 

dhe përgatitë me kohë buxhetin për nevojat e DK-së; 

5. Menaxhon dhe kontrollon shpenzimin e buxhetit, gjatë tërë vitit vijues financiar; 



 

 

6. Organizon dhe certifikon të gjitha pagesat konform kushteve ligjore të përcaktuara në 

LMFPP dhe LPP, dhe bën përmbushjen e obligimeve në afat ndaj kontraktorëve; 

7. Përcjell dhe kërkon raporte të rregullta nga vartësit dhe zyrtarët tjerë mbi proceset lidhur 

me pasurinë e DK-së, alokimin dhe zotimin e mjeteve; 

8. Përgatit raporte dhe bën barazimin e databazës se Buxhetit me librin e përgjithshëm të 

Thesarit;  

9. Mban kontakte me MF - Departamentin e Thesarit, me qëllim të harmonizimit të 

procedurave të nevojshme, përcjelljen e ndryshimit të rregullave financiare, dhe pagesave 

dhe shpenzimeve të buxhetit të Doganës së Kosovës;  

10. Shqyrton çështjet e adresuara nga palët e interesuara, sqaron ecurinë duke interpretuar   

dhe udhëzuar veprimet ligjore dhe procedurale;  

11. Raporton mbi të arriturat dhe jep rekomandime tek mbikëqyrësi; 

12. Kryen detyra tjera të deleguara sipas legjislacionit në zbatim. 

  

Procedura e konkurrimit: 

Procedura e konkurrimit  për pozitën Udhëheqës i Sektorit te Buxhetit në Doganën e Kosovës, 

është procedurë e brendshme vetëm për  nëpunës civil ekzistues, të klasifikuar në gradën G7 dhe 

në gradën G6 në Doganën e Kosovës. 

 

Shkollimi i kërkuar: 

1. Edukimi universitar ekonomik, financa, kontabilitet, biznes apo i ngjashëm - i 

nevojshëm; 

2. Përvojë pune 4 (katër) vjeçare - e nevojshme; 

3. Trajnim menaxherial - i dëshirueshëm; 

4. Certifikime në module të SIMFK - të dëshirueshme; 

5. Trajnime për Financa Publike - të dëshirueshme; 

6. I certifikuar si Zyrtar Certifikues - e dëshirueshme. 

 

Aftësitë kryesore, dituria, zotësia që kërkohet: 

1. Aftësi të dëshmuara menaxhuese dhe shkathtësi të shprehura të të menduarit strategjik; 

2. Njohje profesionale e kontabilitetit financiar dhe Ligjit mbi Menaxhimin e  Financave 

Publike dhe rregulloreve financiare të Thesarit dhe Ligjit mbi Prokurimin Publik; 

3. Njohuri mbi udhëzimin për Menaxhimin e Pasurive Qeveritare; 

4. Njohuri mbi Sistemin Informativ për Menaxhimin e Financave Publike të Kosovës 

(SIMFK); 

5. Aftësi për vendimmarrje efektive, kreativitet dhe gatishmëri për të marrë përgjegjësi sipas 

legjislacionit, rregulloreve dhe udhëzimeve në fuqi dhe bazuar në autorizime; 

6. Shkathtësi ndërpersonale, motivuese dhe të promovoi standarde të larta të integritetit 

personal dhe të institucionit;  

7. Të ketë aftësi kompjuterike të avancuara ( MS Office, SIMFK); 

8. Të ketë njohuri të Gjuhëve Zyrtare në të folur dhe shkruar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Drejtoria: Financa dhe Sisteme 

Departamenti: Buxhet dhe Financa 

Titulli i vendit të punës: Udhëheqës i Sektorit të të Hyrave  

Grada e vendit të punës: 8 (tetë) – 1 (një) pozitë 

Pozita Nr.: 06.03.2 

 

Detyrat e kryesore:  
1. Menaxhon në kuptim të planifikimit, organizimit, udhëheqjes, koordinimit, mbikëqyrjes 

dhe kontrollit në Sektorin e të Hyrave për arritjen e qëllimit të DK-së; 

2. Në bashkëpunim me mbikëqyrësin, harton dhe zbaton planin operativ të sektorit, të dalë 

nga objektivat e institucionit; 

3. Kujdeset për kualitetin e punës, profesionalizmin, motivimin, përkrahjen dhe zhvillimin e   

            stafit vartës të Sektorit të të Hyrave; 

      4.   Mbikëqyrë dhe kontrollon të hyrat e raportuara nga bankat komerciale në bazë të 

            transfereve në BQK dhe raporteve të hyrave nga Zyret dhe Sektorët e DK-së;  

      5.   Në krahasim me planin e të hyrave, raporton të hyrat në baza ditore, javore, mujore për  

            menaxhmentin e lartë të DK-së dhe institucionet relevante; 

      6.   Kontrollon procedurat lidhur me kthimin e mjeteve, në bazë të vendimeve të sjella nga 

            Zyret dhe Sektorët e Doganës së Kosovës dhe njësitë tjera kompetente në Doganë; 

      7.   Përcjell dhe kërkon raporte të rregullta nga vartësit dhe zyrtarët tjerë mbi proceset lidhur  

             me regjistrimet dhe shitjet në ZRB, të hyrat dhe kthimin e mjeteve konform rregulloreve  

            financiare të Thesarit;  

      8.   Mban kontakte me MF - Departamentin e Thesarit me qëllim të harmonizimit të 

             procedurave të nevojshme sa i përket kontrollit, përcjelljes së të hyrave dhe procedimin e  

            tyre në SIMFK në baza ditore, konform Rregullave Financiare të Thesarit (LMMFP); 

      9.   Bashkëpunon me BQK-në dhe me bankat komerciale rreth sistemit të pagesave, 

            transfereve, verifikimin dhe inkasimin e garancioneve bankare dhe kursin e këmbimit; 

    10.   Shqyrton çështjet e adresuara nga palët e interesuara, sqaron ecurinë duke interpretuar   

            dhe udhëzuar veprimet ligjore dhe procedurale;  

    11.   Raporton mbi të arriturat dhe jep rekomandime tek mbikëqyrësi për të hyrat, kthimet,  

            regjistrimin e bizneseve dhe detyrat tjera sektoriale; 

    12.   Kryen detyra tjera të deleguara sipas legjislacionit në zbatim.  

 

Procedura e konkurrimit: 

Procedura e konkurrimit  për pozitën Udhëheqës i Sektorit të të Hyrave në Doganën e Kosovës, 

është procedurë e brendshme vetëm për  nëpunës civil ekzistues, të klasifikuar në gradën G7 dhe 

në gradën G6 në Doganën e Kosovës. 

 

Shkollimi i kërkuar: 

 

1. Edukimi universitar ekonomik, financa, kontabilitet, biznes apo i ngjashëm - i 

nevojshëm; 

2. Përvojë pune 4 (katër) vjeçare - e nevojshme;  

3. Trajnim menaxherial - i dëshirueshëm; 

4. Certifikime në module të SIMFK - të dëshirueshme; 

5. Trajnime për Financa Publike - të dëshirueshme. 

 

 

 



 

 

Aftësitë kryesore, dituria, zotësia që kërkohet: 

1. Aftësi të dëshmuara menaxhuese dhe shkathtësi të shprehura të të menduarit strategjik; 

2. Njohje profesionale e kontabilitetit financiar dhe Ligjit mbi Menaxhimin e  Financave   

Publike dhe rregulloreve financiare të Thesarit; 

3. Njohje e Legjislacionit Doganor dhe procedurave doganore; 

4. Aftësi të larta analitike dhe shkathtësi në përgatitjen e informacionit dhe raportimit; 

5. Aftësi për vendimmarrje efektive, kreativitet dhe gatishmëri për të marrë përgjegjësi sipas   

legjislacionit, rregulloreve dhe udhëzimeve në fuqi dhe bazuar në autorizime; 

6. Shkathtësi ndërpersonale, motivuese dhe të promovoi standarde të larta të integritetit 

personal dhe të institucionit;  

7. Të ketë aftësi kompjuterike të avansuara ( MS Office, SIMFK, Softueri Doganor); 

8. Të ketë njohuri të Gjuhëve Zyrtare në të folur dhe shkruar. 

 

Aktet ligjore dhe nënligjore që e rregullojnë rekrutimin: 

I gjithë procesi do të bëhet në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës 

së Kosovës dhe  Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil. 

 

Aplikantët e suksesshëm nga përzgjedhja dokumentare i nënshtrohen procedurës së testit me 

shkrim. Kandidatët të cilët e kalojnë pragun e testit me shkrim, i nënshtrohen procesit të 

intervistimit.  

 

Kohëzgjatja e emërimeve: 

PA AFAT 

 

Data e mbylljes së konkursit: 

Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit, respektivisht deri më datë 

20.07.2012. 

 

Paraqitja e kërkesave: 
Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Doganën e Kosovës, Zyra e Personelit, dhoma nr.25, kati 

përdhesë, Drejtoria e Doganës, Bul."Bill Klinton" Prishtinë, ose mund të shkarkohen nga web 

faqja elektronike në linkun: www.dogana-ks.org dhe të dorëzohen në adresën elektronike 

personeli@dogana-ks.org. Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi 

kualifikimin, përvojën dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme, që kërkohen për vendin e 

punës. Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara do 

të refuzohen.   

 

“Dogana e Kosovës, me qëllim të afirmimit të barazisë gjinore, inkurajon dhe mirëpret 

aplikimin e pjesëtarëve të të dyja gjinive, për të vënë në shërbim potencialet e tyre individuale 

në funksion të zhvillimit institucional dhe shoqëror, dhe gjithashtu, inkurajon të gjithë 

pjesëtarët e grupeve etnike minoritare të aplikojnë”.  

 

Për informata të hollësishme, mund të kontaktoni Zyren e Personelit në tel: 038 540 807, prej 

orës 8:00 – 16:00.   
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