
 

Në bazë të Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës Nr. 03/L–149 dhe 
Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës 
së Kosovës, Rregulloren Nr. 21/2012 për Avancimin në Karriere të Nëpunësve Civil  si 
dhe Udhëzimit Administrativ Nr.01/2015, Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës 
shpallë: 
 

KONKURS TË  BRENDSHËM 
 

Nr.02/2019 

 
1.Një pozitë zyrtar ligjor-1, në Gjykatën Supreme 
 

Titulli i vendit të punës: zyrtar/e ligjor/e - 1 (një pozitë) 
Kodi për pozitën përkatëse- LI/070 

Kategoria funksionale: Niveli profesional 
Grada e vendit të punës:10(dhjetë) 
(Koeficienti): gjashtë(6) 

Lloji i vendit të punës: Pa afat të caktuar, me orar të plotë 
Departamenti: Gjykata Supreme 

Divizioni/Njësia: Zyra e administratorit të GJS 
Raporton tek: Administratori i GJS 
Vendi:  Prishtinë 

Referenca: GJS/ZA 
 

Qëllimi i postit: Kryen të gjitha punët që kanë të bëjnë me shërbimet e sekretarisë, administratës, 
dokumentacionit si dhe shërbimet tjera juridike. 
  

Detyrat Kryesore:  
1. Harton akte normative si dhe aktet tjera juridike të cilat dalin nga fushë veprimtaria e 

institucionit në bazë te procedurave të përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi  
2. Kujdeset që përmbajtja dhe forma e aktit normativ të është sa më e saktë, si nga aspekti 
gjuhësor dhe teknik si dhe të jenë identike në të tri gjuhët zyrtare  

3. Shtyp të gjitha vendimet dhe shkresat tjera te gjykatës, përgatitë dhe organizon protokollin nga 
seancat  

4. Përpilon thirrjet për dëshmitar dhe palë në seancat gjyqësore  
5. Ndihmon në përpilimin e formave të nevojshme juridike  
6. Bën klasifikimin dhe futjen në dosje të korrespondencës dhe kryen detyra tjera administrative 

për lëndët përkatëse  
7. Siguron pjekuri të gjerë të shërbimeve të sekretarisë administrative si dhe Shërbimeve tjera 

juridike në bazë të besimit duke pasur parasysh parimin e konfidencialitetit  

 
REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 



8. Përgjegjës për udhëheqjen e punëve administrative të sekretarisë. dhe për ofrim të punës 

cilësore. 
 
Shkathtësitë dhe aftësitë e kërkuara:  

1. Të ketë shkathtësi të dëshmuara nder personale dhe komunikim të shkëlqyeshëm me shkrim 
dhe gojë-E nevojshme  

2. Të ketë shkathtësi organizative dhe të marrjes së dokumenteve-------------------- E nevojshme  
3. Aftësi të mira daktilografisë dhe njohja e mire e kompjuterit për përpunim të teksteve---E 
nevojshme  

 
Kualifikimi arsimorë dhe profesionalë për ketë post:  

1.Diplomë universitare (fakultet juridik) pa përvojë pune ose shkolle e larte me dy (2) vite 
përvojë pune---E domosdoshme 
 

Shënim: Procedura e konkurrimit është e hapur për nëpunësit civil ekzistues në Gjykatën 
Supreme dhe Dhomën e Posaçme te Gjykatës Supreme dhe ofron mundësi të barabarta të 

avancimit për të gjithë nëpunësit civil ekzistues, të cilët i plotësojnë kriteret e Konkursit për 
avancim.  
Rekrutimi dhe Përzgjedhja do të bëhet në përputhje me Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil 

të Republikës së Kosovës, Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin 
Civil si dhe Rregulloren Nr. 21/2012 për Avancimin në Karriere të Nëpunësve Civile.  

 
Aplikimi: Kërkesa (Aplikacioni) për punësim gjendet në Web portal: http://www.gjyqesori-
rks.org/ ose mundë ti merrni në kopje fizike në Gjykatën Supreme. Aplikacionet e plotësuara 

dorëzohen, personalisht apo përmes postës, në adresën: Gjykata Supreme e Kosovës-Pallati i 
Drejtësisë , objekti E- Lagjja “Prishtina e Re”, Rr.:” Nekibe Kelmendi” pn. Aplikacionet e 

dorëzuara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për 
aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim nëse arrijnë brenda 3 
ditëve të punës nga dita e dorëzimit në post, aplikacionet që arrin pas këtij afati dhe ato të 

pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare. 

Për informata të hollësishme mund të kontaktoni në tel: 038/200-18780, prej orës 08:00 - 
16:00. 

Konkursi është i hapur 8 ditë nga dita e publikimit në web-faqen e Gjykatës Supreme 
dhe tabelën e shpalljeve,duke filluar nga data 01.04.2019,deri më datën 08.04.2019, që 

konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së Konkursit. 

Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe 
dokumentacionet tjera të nevojshme që kërkon vendi i punës për të ci lin konkurrojnë. 
 
Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të informohen me shkrim ose me 
telefon në afat ligjor dhe janë të obliguar të sjellin me vete dokumentet origjinale mbi 
kualifikimet dhe trajnimet e kryera për verifikim para Komisionit intervistues. 

http://www.gjyqesori-rks.org/GetDocument/11059

