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REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVA 

GJ Y K A T A   TH E M E L O R E  N Ë  P R I S H T I N Ë  
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Duke u bazuar në Ligjin e Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L – 149 dhe në 
Rregulloren nr. 02/2011 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, si 
Udhëzimit Administrativ te KGJK-se Nr. 1/2015 për bartjen e përgjegjësive,  Gjykata Themelore në 
Prishtinë  shpall këtë:  
 KONKURS I BRENDSHËM  

Nr. 1/2019 
   Titulli i pozitës së punës:     Referent i Lartë 

Institucioni:     Gjykata Themelore në Prishtinë 

Divizioni/Njësia:   Zyra për Menaxhimin  e Lëndëve 
Lloji i pozitës:      Karrierës 

Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 

Titulli i mbikëqyrësit:      Udhëheqës i Zyrës për Menaxhim e Lëndëve 

Grada/Koeficienti:        Koeficienti - 7 

Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 

Procedura e aplikimit:       I brendshëm (Avancim) 
Numri i ekzekutuesve:        12 

Orët e punës:        40 

 

Gjykata Themelore Prishtine -------9 pozita  

Dega në Gllogoc -----------------------1 pozitë 

Dega në Graqanicë--------------------2 pozita  

 

 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Siguron dhe mbikëqyr sistemin e përcjelljes së lëndëve dhe menaxhon lëndët e 

ngarkuara të gjykatë si dhe mban  në  mënyrë  të   rregullt të  gjitha  regjistrat  e  

gjykatës,  jep këshilla profesionale për referentet  dhe  harton  raporte mujore. 
Përcjell punën e punën e referentit dhe  pranon dhe regjistron lëndët e ngarkuara të 

gjykatës dhe të gjitha shkresat tjera.  

 

 

 Detyrat Kryesore  
 

 1. Regjistron dhe mban të dhënat dhe dokumentet në regjistrat e gjykatës  
 

 2. Mbikëqyrë  sistemin e përcjelljes së lëndëve, dhe menaxhon lëndët e ngarkuara të 
gjykatës 

 

 

 3. Mirëmban të dhënat e gjykatës  
 

 4. Pranon, organizon  dhe mirë mban shkresat e dosjeve të lendeve në gjykatë  
 

 5. Kujdesët për udhëheqjen e lëndëve të ngarkuara në gjykatë  si dhe ofron punë 

cilësore 

 

 

 6. Regjistron dhe mban të dhënat dhe dokumentet në formë elektronike (SMIL)  
 

 7. Përgatitë raporte statistikore sipas kërkesës se eprorit dhe institucioneve tjera.  
 

 8. Kryen edhe punë tjera sipas nevojës  
 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

 1. Të ketë aftësi të  komunikimit me shkrim dhe me gojë  
 

 2. Aftësi të rregullimit dhe ruajtjes së kujdesshme të dosjeve të lëndëve  
 

 3. Aftësi të mjaftueshme që herë pas herë të merret  me disa çështje të cilat nuk janë 
paraparë me udhëzime,  

por që lidhen me nevojat e institucion;   

 

 

 4. Shkathtësi në komunikim, me stafin të të njëjtin nivel brenda institucionit;   
 

 5. Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel) dhe 

aplikacioni tjera 

 

 

 6. Diplomë universitare, fakulteti juridik, administrate publike, ekonomik e te 
ngjashme, 2 (dy) vite përvojë e punës . Certifikatë mbi vijimin e ndonjë trajnimi. 

 

  

 



 

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve: 
Gjykata Themelore e Prishtinës - Pallati i Drejtësisë, Objekti A , Zyra e Pranimit.   

Për informata të hollësishme mund të kontaktoni me Zyrën e Personelit në  tel:038 200 

17 536.  

Konkursi është i hapur nga dita e publikimit ne portalin e gjyqësorit     
http://www.gjyqesori-rks.org/  dhe në tabelën e shpalljeve të gjykatës. 

 

Konkursi është i brendshëm dhe është i hapur për nëpunësit civil të Gjykatës Themelore 
ne Prishtine dhe Degët e kësaj gjykate. 

 

Aplikacionet e dërguara 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, aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara nuk do të 

shqyrtohen fare.  

Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe 
dokumentacionet e tjera të nevojshme, që kërkohen për atë vend pune, për të cilin 

konkurroni te cilat nuk kthehen prapa.   

Konkursi mbetet I hapur nga data: 13.06.2019 deri me 20.06.2019 
Kandidatët të cilën hyjnë në përzgjedhje të listës se  ngushtë për intervistë dhe kandidatet 

e suksesshëm pas përfundimit te procedurës se rekrutimit,  do të informohen me telefon 

dhe ne web portalin e gjyqësorit, në afat ligjor 
 

Formulari i aplikimit 
 

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

