
                                                                       

                                                REPUBLIKA E KOSOVËS 

                               QENDRA KRYESORE E MJEKËSISË FAMILJARE 

                                                Rr. Fehmi Agani” nr.22 – Prishtinë 

                                                       P R I S H T I N Ë  

 

 Qendra Kryesore e Mjekësisë  Familjare  në  Prishtinë , në  përputhje  me 

nenin 8,  të Ligjit të punës nr. 03/L-  212 , Nenit 14.  pg.2. të Ligjit për Shëndetësi Nr.04/L125, 

nenit 3, të  Udhëzimit  Administrativ nr. 14/2011,  dhe UA. nr.05/2014, për ndryshimin dhe 

plotësimin    e procedurave  për themelimin e marrëdhënjes së punës  në sektorin publik,  

dhe vendimit  nr. 482 të dt.27.02.2017 të Këshillit  Drejtues të QKMF-ës,   publikon këtë : 

 

                                                         K O N K U R S  

                                          Për pranim në marrëdhënje  pune  

 

I.TITULLI I VENDIT TË PUNËS: Specialist i Mjekësisë  Familjare  në Qendrën Kryesore   

                                                      të Mjekësisë  Familjare  - Dy (2) pozita 

 

Kategoria  dhe grada e vendit të punës: 

- Koeficienti: 8,40, H-27 

- Orari:       40 orë në javë, 

- Kohëzgjatja e emërimit : Sipas Ligjit të punës nr. 03/L-212. 

 

Detyrat dhe  përgjegjësitë: Punët dhe detyrat e punës  do të kryhen në bazë të përshkrimit 

të detyrave të punës së  mjekut specialist  të mjekësisë familjare,të parapara sipas 

Rregullores mbi sistematizimin  dhe organizimin e  brendshëm të institucionit si dhe punët të 

tjera nga lëmia e  mjekësisë familjare sipas urdhrit të shefit. 

Kushtet e Konkursit: 

Kandidati/ja të cilët  konkurrojnë  për këtë vend të punës  përveç kushteve të përgjithshme të 

parapara  me Ligj duhet të  ketë  të përfunduar : 

      -  Fakultetin e Mjekësisë dhe Specializimin nga Mjekësia Familjare 

      - Kandidati/ja duhet të ketë Licencën  e Punës. 

Dokumentet e kërkuara: 

       -Kopjet e diplomës së Fakultetit të Mjekësisë, dhe Çertifikatën e specializimit, 

       -Kopjen e licencës së punës  

       -Kopjen e letërnjoftimit  apo të pasaportës  

       -Cdo dokument tjetër apo certifikatë  trajnimi , që kandidati/ja e vlerëson  të nevojshme     

që i përshtatet kushteve dhe kritereve  të përcaktuara më lartë. 

        -Dëshmi mbi njohjen bazike të punës  me kompjuter; -  e  dëshirueshme. 

 

II.   TITULLI I VENDIT TË PUNËS: Doktor i  Mjekësisë, në  Qendrën Kryesore të  

                                                         Mjekësisë Familjare – Dy(2) pozita 

 

Kategoria dhe grada e vendit të  punës: 

- Koeficienti 7.20 , – H-20, 

- Orari: - 40 orë  në javë 

- Kohëzgjatja e emërimit: Sipas Ligjit të punës nr. 03/L-212 



 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

           Punët dhe detyrat e punës  do të kryhen në bazë të përshkrimit të detyrave të punës 

së mjekut ,të parapara sipas Rregullores mbi sistematizimin dhe organizimin  e brendshëm të 

institucionit si dhe punët të tjera nga lëmia e  mjekësisë familjare sipas urdhrit të shefit. 

 

Kushtet e konkursit: 

Kandidati/ja të cilët  konkurrojnë  për këtë vend të punës  përveç kushteve të përgjithshme të 

parapara  me Ligj duhet të  ketë  të përfunduar : 

        - Fakultetin e Mjekësisë  - Drejtimi i mjekësisë së përgjithshme 

        - Kandidati/ ja duhet të ketë Licencën  e Punës. 

Dokumentet kërkuara: 

       -Kopjet e diplomës së Fakultetit të Mjekësisë,  

       -Kopjen e licencës së punës  

       -Kopjen e letërnjoftimit  apo të pasaportës  

       -Çdo dokument tjetër apo certifikatë  trajnimi , që kandidati/ja e vlerëson  të nevojshme 

që i përshtatet kushteve dhe kritereve  të përcaktuara më lartë. 

        -Dëshmi mbi njohjen bazike të punës  me kompjuter; -  e  dëshirueshme, 

 

 

III.  TITULLI I  VENDIT TË PUNËS: Katër (4) infermiere të përgjithshme në  

                                                         Qendrën Kryesore të Mjekësisë  Familjare 

 

      -Kategoria dhe grada e vendit të  punës: 

- 

- Koeficienti – 4.80,- H-68 

- Orari: - 40 orë në javë 

- Kohëzgjatja e emërimit: Sipas Ligjit të punës nr. 03/L-212 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

           Punët dhe detyrat e punës  do të kryhen në bazë të përshkrimit të detyrave të punës 

së infermieres së përgjithshme ,të parapara sipas Rregullores mbi sistematizimin dhe 

organizimin e  brendshëm të institucionit si dhe punët të tjera nga lëmia e infermierisë së 

përgjithshme  sipas urdhrit të shefit dhe infermieres së përgjegjëse. 

 

Kushtet e konkursit: 

Kandidati/ja të cilët  konkurrojnë  për këtë vend të punës  përveç kushteve të përgjithshme të 

parapara  me Ligj duhet të  ketë  të përfunduar : 

- Bachellor, - Dega infermieri e përgjithshme; 

- Shkollën e mesme të mjekësisë  - Drejtimi i përgjithshëm    

     - Kandidati/ja duhet të ketë Licencën  e Punës. 

 

Dokumentet kërkuara: 

       -Kopjet e diplomës së shkollimit të kryer 

       -Kopjen e licencës së punës  

       -Kopjen e letërnjoftimit  apo të pasaportës  

       -Çdo dokument tjetër apo certifikatë  trajnimi  që kandidati/ja e vlerëson  të nevojshme 

që i përshtatet kushteve dhe kritereve  të përcaktuara më lartë. 

        -Dëshmi mbi njohjen bazike të punës  me kompjuter; -  e  dëshirueshme 

 



 

 

 

 

IV  . TITULLI I VENDIT TË PUNËS:  Ass.Stomatologjisë  në Qendrën Kryesore të 

Mjekësisë  Familjare Dy (2) pozita 

 

Kategoria dhe grada e vendit të punës 

 - Koeficienti 4.80 -H – 68,  

- Orari i: 40 orë në javë 

- Kohëzgjatja e emërimit: - Sipas Ligjit të punës nr. 03/L-2012 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

         Punët dhe detyrat e punës  do të kryhen në bazë të përshkrimit të detyrave të punës së 

mjekut ,të parapara sipas Rregullores mbi sistematizimin dhe organizimin  e brendshëm të 

institucionit si dhe punët të tjera nga lëmia e stomatologjisë sipas urdhrit të shefit dhe 

infermieres përgjegjëse. 

 

Kushtet e konkursit: 

Kandidati/ja të cilët  konkurrojnë  për këtë vend të punës  përveç kushteve të përgjithshme të 

parapara  me Ligj duhet të  ketë  të përfunduar : 

-Shkollën e mesme të mjekësisë  - Drejtimet stomatologjike.  

     - Kandidati/ja duhet të ketë Licencën  e Punës. 

 

Dokumentet kërkuara: 

       -Kopjet e diplomës së shkollimit të kryer 

       -Kopjen e licencës së punës  

       -Kopjen e letërnjoftimit  apo të pasaportës  

       -Çdo dokument tjetër apo certifikatë  trajnimi  që kandidati/ja e vlerëson  të nevojshme 

që i përshtatet kushteve dhe kritereve  të përcaktuara më lartë. 

        -Dëshmi mbi njohjen bazike të punës  me kompjuter; -  e  dëshirueshme 

 

 

 V. TITULLI I VENDIT TË PUNËS:   Teknik laborant  në Qendrën Kryesore të Mjekësisë  

Familjare Dy (2) pozita 

 

Kategoria dhe grada e vendit të punës 

 - Koeficienti 5.40  -H – 57,  

- Orari i: 40 orë në javë 

- Kohëzgjatja e emërimit: - Sipas Ligjit të punës nr. 03/L-2012 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

         Punët dhe detyrat e punës  do të kryhen në bazë të përshkrimit të detyrave të punës së 

mjekut ,të parapara sipas Rregullores mbi sistematizimin dhe organizimin  e brendshëm të 

institucionit si dhe punët të tjera nga lëmia e  tij përkatëse sipas urdhrit të shefit dhe laborantit 

përgjegjës. 

 

 

 

 



 

Kushtet e konkursit: 

   Kandidati/ja të cilët  konkurrojnë  për këtë vend të punës  përveç kushteve të përgjithshme 

të parapara  me Ligj duhet të  ketë  të përfunduar : 

-Bachellor, - Drejtimi Teknik  Laborant  

-Shkollën e mesme të mjekësisë  - Drejtimi Teknik  laborant , 

     -Kandidati/ja duhet të ketë Licencën  e Punës. 

 

Dokumentet kërkuara: 

       -Kopjet e diplomës së shkollimit të kryer 

       -Kopjen e licencës së punës  

       -Kopjen e letërnjoftimit  apo të pasaportës  

       -Çdo dokument tjetër apo certifikatë  trajnimi  që kandidati/ja e vlerëson  të nevojshme 

që i për 

shtatet kushteve dhe kritereve  të përcaktuara më lartë. 

        -Dëshmi mbi njohjen bazike të punës  me kompjuter; -  e  dëshirueshme 

 

 

 

 

Data e shpalljes së Konkursit 28.02.2017, deri më  dt. 14.03.2017. 

Aplikacioni merret dhe dorëzohet në Administratën e QKMF-ës, (nga ora 8-15)  

Rruga “Fehmi Agani” nr.22 – Prishtinë. 

Dokumentacioni i cili i bashkangjitet  aplikacionit duhet të jetë fotokopje dhe  i njejti nuk  

kthehet. 

Dokumentacioni  i cili nuk i`u përgjigjet kërkesave dhe specifikave të konkursit si dhe 

dokumentacioni i pa kompletuar dhe ai i që mbërrin me vonesë nuk do të shqyrtohen. 

 

 

                                                                                                   U.D. DREJTORI  

                                                                                               Dr. Rrezart Halili, spec. 


