
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS 

OSNOVNI SUD MITROVICA – BASIC COURT OF MITROVICA 

 

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,   dhe bazuar në 

sipas  marrëveshjes dhe mbështetjes financiare nga Agjencinë Gjerman për bashkëpunim dhe Zhvillim (GIZ). 

 
GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS 

shpall: 

 

                                                                                    KONKURS  

 
                                                        Marrëveshje  për Shërbime të Veçanta 
 
 

1. Gjykata Themelore ne Mitrovice.-------------------------- Zyrtar ligjor ---------------------------1pozitë 

 

Pë rs hkrimi i de tyrave të punës 

 

Titulli i pozitës: Zyrtar ligjor 

Institucioni: GJTHM 

Paga mujore:  

Nëpunësi mbikëqyrës:  
Kohezgjatja: 6 (gjashte) muaj  sipas  marrëveshjes dhe mbështetjes financiare nga Agjencinë Gjerman për 

bashkëpunim dhe Zhvillim (GIZ). 

 

Qëllimi i pozitës: 

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 të procedurave të përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi;  

2. Siguron përputhshmërinë e projektligjeve dhe akteve tjera nënligjore me legjislacionin në fuqi 

në Kosovë; 



3. Kujdeset që përmbajtja dhe forma e aktit normativ të është sa më e saktë, si nga aspekti gjuhësor 

dhe teknik si dhe  

4. Bën hulumtime dhe analiza të informatave në temat e caktuara nga mbikëqyrësi dhe identifikon 

opsionet ose çështjet për shqyrtim. 

5. Sipas kërkesës dhe sipas udhëzimeve të nivelit më të lartë jep opinione ligjore si dhe bën 

hartimin e projektmarrëveshjeve, projektvendimeve dhe projekt akteve të tjera;  

6. Bashkëpunon dhe komunikon me njësitë tjera brenda dhe jashtë institucionit për aktivitetet që 

ndërlidhen me fushën e legjislacionit; 

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

8. Kryen edhe punë tjera në pajtim me qëllimin e vendit të punës të cilat mund të kërkohen kohë 

pas kohe nga mbikëqyrësi; 

 

Shkathtësitë aftësitë dhe përvoja: 

1. Njohuri të thellë dhe të specializuar në fushën e legjislacionit dhe hartimin e akteve ligjore; 

2. Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme; 

3. Shkathtësi në komunikim planifikim të punës koordinimi eventual i personelit në nivel administrativ; 

4. Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave 

profesionale; 

5. Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, Access); 

 

Kualifikimet arsimore dhe profesionale për ketë pozitë: 

 

Diplomë universitare Fakulteti Juridik dhe minimum 2 vite përvojë pune 

 

VREJTJE: 

 Konkursi është publikuar më dt.  24/04/2019 dhe mbyllet  26/04/2019 
 

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

Gjykaten Themelore - Mitrovice, Rr.Filipa Visnjica Pn. në Mitrovicë në Zyrën e Pranimit 

Shkarko Aplikacionin 

   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; 

 -certifikata e përvojës së punës, certifikata të tjera; 

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. 

http://www.gjyqesori-rks.org/
http://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/2019/04/Aplikacioni-perfundimtar-SKGJK-1.xls

