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  Republika e Kosovës   
                   Republika Kosova – Republic of Kosovo 

                                  Qeveria – Vlada - Government 
       Shërbimi  Spitalor dhe Klinikë Universitar i Kosovës (SHSKUK) 

  Univerzitetske Bolničke i Kliničke Sluzbe Kosova (UBKSK) 
                       Hospital and University Clinical Service of Kosovo (HUCSK) 

Qendra Klinike Universitare e Kosovës – Universitetski Klinicki Centar Kosova –       
University Clinical Center of Kosovo 

Sektori i Personelit 
         

 

Në bazë të Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr.07/2017 për Rregullimin e 

Procedurave për Themelimin e Marrëdhënies së Punës në Sektorin Publik; nenit 6 parag. 1.1, 

nenit 10 paragrafi 1 pika 1.1.7 të Statutit të Shërbimit Spitalor dhe Klinikë Universitar i 

Kosovës (SHSKUK); nenit 13 pika 1.1.7 dhe  nenit 5, paragrafi 1 dhe 2 të Rregullores mbi 

Marrëdhënien e Punës nr. 1003/2016; shkresës nr.4751 datë 16.09.2019. Drejtori i 

Përgjithshëm i SHSKUK-së publikon: 

 
 
 

                                                                                                 KONKURS PUBLIK  

 

 
Për:                                                      Vozitës/e (tri pozita) – Dy pozita  me kategori B  

                                                              dhe një pozitë me kategori C. 
                                                                                                

Institucioni:     Qendra Klinike Universitare e Kosovës 

Departamenti:                           Sektori i shërbimeve  teknike,                                                       

Norma e punës:    Orari i plotë,   

Kontrata:     Sipas legjislacionit në fuqi 

Titulli i vendit të punës:   Vozitës/e  

I Raporton:     Shefit  të Sektorit 

Kategoria funksionale/Grada    5.0 

Nr. i Referencës:    QKUK -44/2019-09/3 

 

Titulli i punës:  Vozitës/e 

 

Qëllimi kryesor i vendit të punës  

Vozitja e automjeteve te QKUK-se per nevojat e personelit te klinikave 

   

 Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë: 

• Vozit te gjitha llojet e automjeteve – transportuese, sanitare, të udhëtarëve si dhe të 

gjitha kategorite e automjeteve të tjera për te cilat posedon patent shoferin. 

• Bën transportin e pacientëve, personelit, barnave, ushqimit, petkave, oksigjenit, 

mbeturinave medicinave, etj. 

• Mban higjienën e automjetit dhe e dezinfekton. 

• Me kohë lajmëron defektët në automjet. 

• Kujdeset dhë është përgjegjës për furnizimin me lëndë djegëse të automjeteve. 

• Mban evidencën e rregullt në urdhëresat e udhëtimit për shfrytëzimin e automjeteve 

dhe shërbimeve tjera. 

• Kujdeset për shfrytëzimin racional të lëndës djegëse dhë për këtë mban evidence. 
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• Kryen te gjitha punet tjera që ia cakton shefi i autoparkut vozitës, menaxheri dhe 

drejtori. 

• Është përgjegjës për rregullsinë dhe mirëmbajtjen e automjetit. 

• Është përgjegjës përpara marrjes se automjetit ne përdorim ta kontrolloj rregullsinë 

teknike të automjetit. 

• Është përgjegjës që me kohë, rregull dhe disipline te drejtoj automjetin. 

• Është i obliguar që rreptësisht ti përmbahen urdhereses se udhëtimit. 

• Është i obliguar që para kalimit te kohes ta paralajmëroj shefin e parkut vozitës per 

regjistrimin e automjetit. 

• Për punën e vet i referohet udhëheqsit. 

 

Njohuria, shkathtësitë, aftësit, kualifikimi dhe përvoja e kërkuar: 

• Aftësi për të punuar pa mbikëqyrje, 

• Të këtë aftësi komunikuese, 

• Të jetë i motivuar për punë. 

 

Kualifikimi, përvoja, aftësitë dhe karakteristikat personale, bazuar në specifikat e 

institucionit :  

 

• Shkolla e mesme,ose profesionale (jo mjekësore) 

• Patent  shofer( kategoria B dhe C ) 

• Të ketë shkathtësi për të krijuar marrëdhënie të mira ndërpersonale; 

• Aftësi për të ndihmuar dhe për të bashkëpunuar me të tjerët; 

• Çertifikatën e lindjes,  

• Letërnjoftimi, fotokopje.  

 

 

Dokumentacioni i bashkangjitur këtij aplikimi nuk kthehet. 

Origjinalin e këtyre dokumenteve ose të vërtetuara të noteri do të kërkohet vetëm atëherë kur 

kandidati thirret për punë.  

 

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim: Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës 

së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, bazuar ne nenin 5 

paragrafi 1,  dhe 2  të Rregullores nr. 1003/2016 mbi Marrëdhënien e Punës, kanë mbaruar 

shkollimin e duhur sipas këtij konkursi dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave. 

Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar për 

këtë pozitë. 

Konkursi është i shpallur 15 ditë nga dita e shpalljes në tabelën e shpalljeve të Sektorit 

të Personelit të QKUK-së  

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet  merren dhe dorëzohen në zyrën e Sektorit të Personelit 

në QKUK. Në aplikacion duhet të cekët qartë titulli i vendit të punës dhe numri i referencës. 

Kontaktet me telefon mund t’i bëni në 038/512-667 
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Aplikacionet e dërguara pas datës së mbylljes së konkursit dhe kërkesat e pakompletuara nuk 

do të pranohen.  

 

Kandidatët të cilët aplikojnë të ofrojnë dëshmi sipas konkursit të shpallur, për ndryshe 

kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do të thirren për intervistim.  

 

Çdo kandidatë që aplikon dhe i plotëson kushtet sipas konkursit do t’i nënshtrohet testit më 

shkrim prej 100 poenëve. Kandidatet të cilët kalojnë 50 % të testit, fitojnë të drejtën të thirrën 

për intevistim me gojë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Drejtori i Përgjithshëm i SHSKUK-së 
 

_____________________ 
Dr. Basri Sejdiu  
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  Republika e Kosovës   
                   Republika Kosova – Republic of Kosovo 

                                  Qeveria – Vlada - Government  
       Shërbimi  Spitalor dhe Klinikë Universitar i Kosovës (SHSKUK) 

  Univerzitetske Bolničke i Kliničke Službe Kosova (UBKSK) 
                       Hospital and University Clinical Service of Kosovo (HUCSK) 

Qendra Klinike Universitare e Kosovës – Universitetski Klinički Centar Kosova –       
University Clinical Center of Kosova 

Sektori i Personelit 
 

  

U skladu s administrativnim uputstvom (MRSZ) br.07 / 2017 o uređivanju postupaka za 

uspostavljanje radnih odnosa u javnom sektoru; Član 6. st. 1.1, član 10 stav 1 tačka 1.1.7 

Statuta Univerzitetske bolničke službe i Univerzitetske klinike Kosova (HUCSK); Članak 13. 

točka 1.1.7. I članak 5. stavak 1. i 2. Uredbe o radnim odnosima br. 1003/2016; dopis br.4751 

od 16.09.2019. Generalni direktor HUCSK objavljuje: 

 
                                              JAVNI   K  O  N  K  U  R  S 

 

  Za:                             Vozači (tri pozicije) - Dvije pozicije B kategorije 

                                               i poziciju C kategorije. 

                                                                                  

Institucija:                Univerzitetski klinički centar Kosova 

Odjel:                         Sektor tehničkih usluga, 

Radna stopa:               Puno radno vrijeme, 

Ugovor:                      Prema važećem zakonodavstvu 

Naziv posla:               Vozač 

Izvještava:                  šefa sektora 

Funkcionalna kategorija /  razred 5.0 

Br. reference:           UCCK -44 / 2019-09 / 3                          
 

 

    

____________________________________________________________________________ 

Naziv posla:         Vozač  

 

Glavna svrha radnog mjesta 

Vožnja UCCK vozilima za potrebe osoblja klinike 

 

Glavne obaveze i odgovornosti: 

 

• Vozite sve vrste vozila - prevozne, sanitarne, putničke i sve ostale kategorije vozila za koje 

ima vozačku dozvolu. 

• Prevozi pacijente, osoblje, lijekove, hranu, odjeću, kisik, medicinski otpad itd. 

• Održava higijenu vozila i dezinficira je. 

• Pravovremeno obavestite o kvarovima u vozilu. 

• Vodi računa i odgovoran je za snabdevanje gorivom vozila. 

• Vodi redovne evidencije o putnim nalozima za upotrebu vozila i drugih usluga. 

• Osigurava racionalnu upotrebu goriva i održava dokaze o tome. 

• Obavlja sve ostale dužnosti koje mu dodijeli trener vožnje, menadžer i direktor. 

• Odgovorna je za regularnost i održavanje vozila. 

• Odgovorna je za provjeru tehničke ispravnosti vozila prije upotrebe vozila. 

• Odgovoran je za vrijeme, redoslijed i disciplinu za upravljanje vozilom. 
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• dužan je strogo pridržavati putnog naloga. 

• Obavezan je prije isteka vremena upozoriti vozača parkirališta o registraciji vozila. 

• Odnosi se na lidera zbog njegovog rada. 

 

Potrebno znanje, vještine, vještine, kvalifikacije i iskustvo: 

• sposobnost za rad bez nadzora, 

• Ova sposobnost komunikacije, 

• Motivirajte se za rad. 

 

 

Kvalifikacija, iskustvo, veštine i lične karakteristike, zasnovane na specifičnostima 

institucije: 

 

Srednja ili stručna (nemedicinska) 

• vozačka dozvola (kategorije B i C) 

• imati vještinu za izgradnju dobrih međuljudskih odnosa; 

• Sposobnost da se pomogne i sarađuje sa drugima; 

• izvod iz matične knjige rođenih, 

• lična karta, fotokopija. 

 

Dokumentacija priložena ovoj aplikaciji se ne vraća. 
 

Original ovih dokumenata ili overena kod notera (beležnik) će biti potrebna samo kada je 

kandidat pozvan da radi. 

- Radno iskustvo će imati prednost. 
 

Uslovi učešća u zapošljavanju: mogu da se prijave su svi građani Republike Kosova 

odraslih koji imaju punu pravnu sposobnost, oni koj su završili potrebnu edukaciju i 

profesionalnu sposobnost za obavljanje zadataka po ovom konkursu. 
 

Procedure Konkurisanja: Konkurs je otvoren za sve zainteresovane kandidate. 
 

Konkurs je objavljen 15 dana nakon objavljivanja u medijima. 
 

U test će biti pozvani samo oni koji ispunjavaju kriterijume konkursa koji zadovoljavaju 

kriterijume konkursa će proći kroz pismeni test, a svi kandidati koji ne polože pismeni test na 

50% će biti diskvalifikovani automatski. Dok svi kandidati predstavljali test pismenu 

procenu, i uspela je da prođe 50%, i više njegovih bodova biće pozvani na usmenom 

razgovoru, Komisija koju je oformilrana komisija.Odrediti broj kandidata će se zasnivati na 

poena opšta kandidati će dobiti svaki od ova dva procesa kao što je gore (pisanih test i 

usmenog intervjua). 
 

 

Podnošenje zahteva: Aplikacija se mogu dobiti i podneti u kancelariju kadrovske službe u 

UKCK. (Nova Administrativne Zgrada. Zahtev mora biti jasno navedeno radno mesto i 

referentni broj kontakti sa telefonom može da kontaktira brojem 038 / 512 - 667. 
 

Zahtevi pristigle nakon tog roka i nepotpune prijave neće biti prihvaćene. 
 

Zbog velikog broja primljenih zahteva, samo uži izbor kandidata će biti pažljivo kontaktirati. 

 

 

 

                                                                             Generalni Direktor UBKSK.  
 

                                                                               ____________________ 
                                                                                Dr. Basri Sejdiu  
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