
 

 

 

 

 Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë SH.A 

Bordi i Drejtorëve të Kompanisë për Menaxhimin e Deponive në Republikën e Kosovës 

(KMDK SH.A), në mbledhjen e mbajtur me datë 28/06/2019, duke u bazuar në nenin 13 të 

Ligjit Nr. 04/L-111 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet 

Publike, në bazë të nenit 21 të Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, në bazë të nenit 

26.6 të Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike, si dhe në bazë 

Rregullores Nr. 01/2017 për Procedurat  e Punësimit, Strukturën Organizative, Kategorizimin 

dhe Përshkrimin e Vendeve të Punës në KMDK SH.A ka vendosur të: 

 

                                     Shpall Konkurs Publik për pozitën:  

 

1. Pozita: Sekretar/e e Ndërmarrjes Publike KMDK SH.A ( 1 pozitë ) 

 

    Vendi i punës: KMDK SH.A, zyrat qendrore Prishtinë  

           

            Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 

- Të parapara me Ligjin për NP-të dhe Ligjin për Shoqërite Tregtare, si dhe Kodin e Etikës 

dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike. 

- Mirëmban regjistrin e aksionarëve. 

- Vepron si agjent i Kompanisë për pranimin e njoftimeve. 

- Kryen të gjitha arkivimet, publikimet dhe/ose zbulimet për autoritetin përkatës siç mund 

të kërkohet me ligj ose me statut. 

- Koordinon me Bordin e Drejtorëve, përgatitjen e letrave (dokumenteve) për mbledhjet e 

Bordit të Drejtorëve. 

- Mban procesverbalet e secilës mbledhje dhe mbledhjes së Përgjithshme të Bordit të 

Drejtorëve dhe Komiteteve të Bordit dhe kujdeset që ato të jenë protokoluara. 

- Kryen dhe detyra të tjera me kërkesë të Bordit dhe Kryeshefit Ekzekutiv, në përputhje me 

rregulloret e brendshme të kompanisë. 

- Për punën e vet i përgjigjet BD, ndërsa për punën e përditshme i përgjigjet KE-së. 

 

Kualifikimi: 

- Diplomë të Fakultetit Juridik. 

- Përvojë pune së paku 3 vjeçare, e dëshmuar në fushën e legjislacionit. 

- Të ketë aftësi të komunikimit dhe të bashkëpunimit me menaxhmentin dhe stafin e 

Kompanisë. 

- Të përmbushë dhe kërkesat e parapara me Kodin e Etikës dhe praktikat e mira. 

- Preferohet njohje e mirë e Gjuhës Angleze. 

- Të mos jetë nën hetime për vepra penale.  

 

Informata të përgjithshme për kandidatë:  

Përcaktimi i pagës për pozitën e shpallur bëhet në përputhje me aktet e brendshme të 

Kompanisë. 



Procedura e konkurimit: 

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

personale (CV), nga një letër motivuese, si dhe dokumentacionin përkatës për përgatitjet 

shkollore dhe për përvojën e kërkuar të punës. 

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

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

Administratës së KMDK-së. 

Afati për aplikim është 30 ditë nga dita e publikimit të Konkursit të Publik duke filluar nga 

data : 05.07.2019 deri me datën 03.08.2019 ora 16:00.  

Email: info@kmdk-ks.org 
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