
 

 
REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS 
SUDSKI SAVET KOSOVA - KOSOVO JUDICIAL COUNCIL 

SEKRETARIATI – SEKRETARIJAT - SECRETARAIT 
                                           
      Në bazë të nenit 27 pika 1 dhe nenit 17 të Rregullores Nr02/2010 për procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil i 

Ligjit Nr.03/L-149 për Sherbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe  nenit 22 te Rregullores  nr 03/2019. 

 

Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë   

Gjykata Apelit                                                                                 

 

shpall: 

 

K  O  N  K  U  R  S 

                                                                               PER RI CAKTIM 

 

Për Departamentin Special në Gjykatën e Apelit, shapllet konkursi për ri caktim nga stafit aktual me pozitë 

dhe koficient të njejte  për pozita bashkpunëtor profesional, referent të lartë dhe zyrtar ligjor. 

 

1. Gjykata Apelit---------------------------- Bashkpunëtor Profesional-----------------2 pozita 

2. Gjykata Apelit------------------------------Referent të Lartë--------------------------1 pozita 

3. Gjykata Apelit------------------------------Zyrtar Ligjor-------------------------------3 pozita 

 

                                                                      Shkathtësitëaftësitë  e kërkuara: 

 

1. Të ketë shkathtësi të dëshmuara ndër-personale    

2. Komunikim të shkëlqyeshëm me shkrim dhe me gojë 

3. Aftësi  të kryej hulumtime gjyqësore 

4. Njohuri në procedurat e Gjykatave 

Per Kualifikimet arsimiore dhe profesinale për kët post: 

 

Kandidatët që aplikojne për pozitat përkatëse do t’ju kërkohen dokumente të ndryshme për të mbështetur 

aplikacionin e tyre. Lidhur me këtë çështje, secili kandidat do të kontaktohet individualisht dhe përmes email 

adresave për tju dërguar formularet dhe detajet për procedurat e mëtutjeshme 

 

 VEREJTJE:   

 Konkursi është i  brendshem dhe është i hapur  për nënpunësit civil  të Gjykates Apelit 

 Procedurat e rekrutimit zhvillohen sipas Rregullores Nr.03/2019 neni 17 paragrafi 2 për Departamentin 

Special 

 Konkursi ngel i hapur 5 ditë kalendarike nga dita e publikimit në Ueb faqe, 

 

 

           Formulari i Aplikimi  
            Shkarko Aplikacionin 

 

http://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/2019/05/SKGJK_Aplikacioni_per_Staf_mbeshtetes_Departamenti_Special.doc


 

 

             

            Mënyra e Aplikimit  
 Në mënyrë elektronike :Hazir.Lushaj@gjyqesori-rks.org;  

 Në mënyrë fizike: Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Rruga: ‘’Luan Haradinaj’’ nr. 133, Zyrja nr. 316, Prishtinë - 

Aplikacioni i dorëzuar në mënyrë fizike duhet të jetë i mbyllur në zarfë. 
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