
Në bazë të nenit 12 paragrafi 4 të Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, në bazë të nenit 6 Udhëzimi 

Administrativ ( 04/2016) për Rregullimin e Procedurës së Rekrutimit për Punësime me Kontrata të Quajtura “Marrëveshje 

Për Shërbime të Veçanta” të Cilat i Nënshtrohen Ligjit për Detyrimet,    

 
Sekretariati i këshilli gjyqësor i kosovës 

 

shpall: 

 

KONKURS  

 

Nr. 02/ 2019 

 

Me marreveshje te vecanta 

 

              Sekretariati I KGJK-së.------------- Zyrtar Ligjore për Regjistrimin e Lëndëve ne SMIL--------------------  5 pozita 

 

 

Pë rs hkrimi i de tyrave të punës 

 

Titulli i pozitës: Zyrtar Ligjor për Regjistrimin e Lëndëve në Sistemin për Menaxhimin Informativ të Lëndëve - SMIL 

Institucioni: Sekertariati-KGJK 

Koficienti: 7 

Kohezgjatja: 3 (tre) muaj me mundësi vazhdimi 
Nëpunësi mbikëqyrës: Shefi i Zyrës së TI-së 

 

Qëllimi i pozitës: 

Qëllimi i rekrutimit të zyrtarit ligjor që do të rekrutohet me kontratë për shërbime, është regjistrimi i lëndëve në punë në Gjykatën 

Themelore në Prishtinë në SMIL. KGJK është duke zbatuar projektin e SMIL në Gjykatën Themelore në Prishtinë, dhe pjesë e 

projektit është edhe regjistrimi i lëndëve të vjetra në SMIL 

 

Detyrat kryesore: 

1. Të bëjë skanimin e shkresave të lëndëve dhe përgatit lëndët për regjistrim në SMIL  

2. Regjistron të gjitha të dhënat për palët në kuadër të dosjes së lëndës në SMIL; 

3. Regjistron bazën ligjore dhe të gjitha të dhënat e tjera që kanë të bëjnë me rastin, për të kompletuar regjistrimin e 

bazës ligjore të rastit si duhet në SMIL  

4. Ngarkon në sistemin e SMIL të gjitha shkresat e lëndës, dhe kryen të gjitha veprimet që kërkohen nga SMIL për 

lidhur shkresat e lëndës me veprat dhe palët.. 

5. Kryen të gjitha veprimet për të siguruar se lënda në SMIL është regjistruar si duhet, dhe lënda i është caktuar 

gjyqtarit që duhet të merret me rastin. Numri i lëndëve që duhet të regjistrohet në SMIL në ditë është 40 lëndë 

(kohëzgjatja mesatare për regjistrimin e lëndëve në SMIL është 7 min). 

6. Mbanë evidencë dhe bënë raporte për punën e bërë; 

7. Kryen çfarëdo detyre tjetër që korrespondon ose mund të ndihmojë në kryerjen e funksioneve të Zyrtarit ligjor e që 

ka të bëjë me regjistrimin e lëndëve në SMIL. 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS 
SUDSKI SAVET KOSOVA - KOSOVO JUDICIAL COUNCIL 

SEKRETARIATI – SEKRETARIJAT – SECRETARIAT 

 



 

Shkathtësitë aftësitë dhe përvoja: 

1. Të ketë shkathtësi shumë të mira të komunikimit.                               

2. Të ketë shkathtësi të të shprehurit me shkrim dhe të hartimit të raporteve 

3. Të ketë njohuri për organizimin e sistemit gjyqësor në Kosovë dhe për administratën gjyqësore  

4. Të ketë shkathtësi të mira të përdorimit të kompjuterit dhe të paketit të aplikacioneve për zyrë MS Office  

 

 

Kualifikimet arsimore dhe profesionale për ketë pozitë: 

 

Diplomë universitare Fakulteti Juridik  

 

VREJTJE: 

- Procedura e konkursit është e hapur për kandidatët e jashtëm. 

- Procedura e rekrutimit zhvillohet sipas procedurave në bazë të nenit 6 Udhëzimi Administrativ ( 04/2016) për Rregullimin e 

Procedurës së Rekrutimit për Punësime me Kontrata të Quajtura “Marrëveshje Për Shërbime të Veçanta” të Cilat i 

Nënshtrohen Ligjit për Detyrimet 

 

Konkursi është publikuar më data 16 korrik 2019  dhe mbyllet  me datë 18 korrik 2019 

 

Aplikacionet mund t’i merrni dhe ta shkarkojnë në Ueb faqen e KGJK-së. (www.gjyqesori-rks.org) t’i dorëzoni në Sekretariatin e 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Rr.Luan Haradinaj nr.133. në Prishtinë në Zyrën e Pranimit 

Shkarko Aplikacio nin 

 

Aplikacioni pas skadimit të afatit të konkursit nuk pranohen. Për shkak të numrit të madhë të kërkesave të pranuara 

vetëm kandidatët e përzgjedhurë në listën e ngushtë do të kontaktohen. 

  Aplikacionet duhet të plotësohen qartë dhe lexueshëm. Në aplikacion duhet të shënohen të gjitha të dhënat e kërkuara. 

Duhet  të përcaktohet saktësisht vendi dhe pozita për të cilën konkurron. Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten dokumentet e 

nevojshme për konkurrim, siç janë: kopja e diplomës për shkollën e kryer, specializimet e ndryshme profesionale, certifikata 

e përvojës së punës, certifikata të tjera, vërtetime, dy rekomandime etj. 

 

    Nëse aplikacionit nuk ia bashkëngjitni dokumentet e duhura dhe nuk e plotësoni atë me shënime të sakta, ju vetë do ta 

humbni rastin për t’u futur në listën e ngushtë. 

 Fotokopjet e dokumenteve të bashkangjitura në aplikacion kandidatët nuk kanë të drejtë ti tërheqin prapa.  

 Në rast të ndonji pyetje apo paqartësi mund të kontaktoni zyrtares e përsonelit  

 

http://www.gjyqesori-rks.org/
http://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/2019/07/Aplikacioni_Punsimi_SKGJK.xls
http://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/2019/07/Aplikacioni_Punsimi_SKGJK.xls

