
 

 

Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë SH.A 

Në bazë të Ligji nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, KMDK SH. A. është Kompania e vetme 

e Legalizuar dhe e Licencuar për Menaxhimin e Deponive Sanitare të Mbeturinave në 

Republikën e Kosovës dhe është e regjistruar si shoqëri aksionare, në bazë të Rregullores Nr. 

23/2020 për Procedurat e Punësimit, Strukturën Organizative, Kategorizimin dhe Përshkrimin 

e Vendeve të Punës në KMDK SH.A si dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ(MPMS) 

Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, në bazë Vendimit 

të KE-së Nr.102/2021 të dt.03.11.2021 Shpall: 

 

KONKURS TË BRENDSHËM 

për plotësimin e këtij vendi të punës: 

Referenca: ZP/KB-1-2021 

1.Pozita: Zyrtar për Kontroll të Brendshme/Kontrollor (1 pozitë). 

Vendi i punës : Staf i KMDK –së 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

- Të bëjë kontrollën dhe verifikimin e shpenzimeve të derivateve të naftës, lubrifikantëve, 

manipulimin me makineri në DS si dhe ato në lëvizje jashtë trupit të DS, duke i verifikuar 

fletë dërgesat e naftës, formularët e punës për evidentimin e shpenzimeve të makinerisë 

(orët, kilometrat punuese/ në raport me shpenzimet e derivateve). 

- Të bëjë kontrollimin e llojit të mbeturinave që hyjnë në DS, duke u kontrolluar bllokat 

evidentues, kontrollimin e matjes së kamionëve në rast se ka dyshime të evidentimit të 

mbeturinave në matjen paraprake. 

- Ti kontrollojë sektorët në rastin e hedhjes së mbeturinave se a ka prezencë të mbeturinave 

të pa lejuara apo me përmbajtje të mbetjeve shtazore dhe ti rishikojë në ditarë të punës se a 

janë evidentuar këto mbeturina. 

- Të monitorojë aktivitetin e klientëve publikë apo privat në rast se shfaqen dyshimet lidhur 

me kamuflimin e mbeturinave. 

- Të bëjë monitorimin dhe kontrollimin e punës operative të sektorëve, lagunave, sistemin e 

riciklimit të ujërave të zeza, operimin me makineri. 

- Të bëjë kontrollimin dhe monitorimin e punës së punëtorëve në DS se a janë duke e 

respektuar orarin e punës dhe detyrat e punës me përgjegjësi në bazë të kontratës. 

- Të monitorojë dhe kontrollojë punën e Operatorëve Ekonomik se a janë duke u përgjigjur 

kushteve të kontratave të përcaktuara nga KMDK-ja. 

- Pas përfundimit të çdo vizite apo monitorimit të punës, duhet të hartojë një raport të veçantë 

për secilën vizitë dhe ta përshkruajë natyrën e inspektimit. 



- Si dhe detyrat specifike që dalin nga rregulloret e brendshme që kanë të bëjnë me kontrollë 

të brendshme. 

- Kryen dhe detyra të tjera shtesë sipas ligjeve në fuqi që ndërlidhen me pozitën e caktuar. 

- Zyrtarët e kontrollës së brendshme, për punën e tyre i raportojnë Udhëheqësit të Njësisë. 

Kualifikimet dhe përvoja e punës: 

- Diploma e shkollës së mesme. 

- Minimum 1 vit përvojë pune. 

Aftësitë kryesore: 

- Të posedojë Patentë Shoferë të kategorisë përkatëse. 

- Dokumentacioni i nevojshëm:  

- CV. 

Diploma. 

- Certifikatat mbi kualifikimet dhe trajnimet. 

- Dëshmi mbi përvojën në punë, si dhe dëshmi të tjera në bazë të kualifikimit dhe aftësive. 

 

Informata të përgjithshme për kandidatë: 

Lartësia e pagës për pozitën e lartë cekur, përcaktohet në harmoni me politikat e Kompanisë 

dhe Rregulloren e Brendshme. 

Procedura e konkurimit: 

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin aplikacionin përkatës, të shoqëruar nga një biografi 

personale (CV) si dhe dokumentacionin përkatës për përgatitjet shkollore dhe për përvojën e 

kërkuar të punës. 

Forma e aplikacionit gjendet në Web-faqe të KMDK-së. 

Vlerësimi formal dhe intervista do të bëhen pas përfundimit të afatit për aplikim, ndërsa KMDK 

SH.A mban të drejtën e formimit të listës së shkurtuar me aplikantët që i plotësojnë kushtet e 

Konkursit.  

Aplikacioni, me të gjitha dokumentet e kërkuara, dorëzohet në kopje fizike në zyrën e 

Administratës së KMDK-së me adresë: Rruga: Bekim Fehmiu nr. 137, 10000 Prishtinë, Kosovë 

(Afër Shkollës Shtjefën Gjeçovi), Lakrishtë. Tel: 038/ 600 – 552. 

Afati për aplikim është 15 ditë nga dita e shpalljes së Konkursit të Brendshëm brenda objektit 

të Zyreve qëndrore të KMDK-së, duke filluar nga data : 05.11.2021 deri me datën 18.11.2021 

ora 08:00-16:00.                                     

Email: info@kmdk-ks.org 

   


