
 

 
REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS 
SUDSKI SAVET KOSOVA - KOSOVO JUDICIAL COUNCIL 

SEKRETARIATI – SEKRETARIJAT - SECRETARIAT 
                               
Në bazë të nenit 11 paragrafi 1 dhe nenit 18  të Ligjit Nr. 03/L-149 Për Shërbimin Civil Të Republikës së Kosovës,  
bazuar në nenin 13, 14, 15 dhe 29, paragrafi 2, të Rregullores nr. 02/2010 Për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin 
Civil, Udhëzimi Administrativ (Nr. 01/2019) Për Ndarjen e Përgjegjësive të SKGJK-së dhe të Gjykatave në Çështjet e 
Personelit, Buxhetit dhe Financave, Logjistikës dhe Prokurimit dhe pas Aprovimit e Autorizimit për Publikimin e 
Konkursit nga DASHC/MAP:  
 

SEKRETARIATI I KESHILLIT GJYQESOR TE KOSOVES 
publikon:  

K  O  N  K  U  R  S 
Jashtëm  

Nr. 05/2019 

1. Për pozitën: Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - DR/470 – Bashkëpunëtor Profesional; 
kodi:AK/190; grada: Grade 7, koeficienti:     Koeficienti - 9; numri i ekzekutuesve:  

 Gjykata Themelore Ferizaj: 1 – pozitë;  

 Gjykata Themelore Ferizaj – dega Shtërrpcë: 2 – pozita (1 – pozitë e rezervuar për komunitetin 
serb sipas Marrëveshjes së Brukselit);  

 Gjykata Themelore Prizren: 1 – pozitë;  

 Gjykata Themelore Mitrovicë: 4 – pozita;  
 
 

 
2. Për pozitën: Zyrtar për Përkthime ; kodi: IN/040; grada:Grade 9; koeficienti: Koeficienti -7 ; numri i 

ekzekutuesve:  

 Gjykata Supreme: 1 – pozitë; 

 Gjykata Themelore Prishtinë: 1 – pozitë;  

 Gjykata Themelore Ferizaj: 1 – pozitë;  

 Gjykata Themelore Ferizaj – dega Shtërrpcë: 1 – pozitë 

 Gjykata Themelore Pejë: 1 – pozitë   

 Gjykata Themelore Prizren: 1 – pozitë;  
 Gjykata Themelore Gjilan: 2 – pozita;  

 
 

3. Për pozitën: Zyrtar Ligjor 1; kodi: LI/070; grada:Grade 10; koeficienti: Koeficienti -7 ; numri i 
ekzekutuesve:  

 Gjykata Apelit: 10 – pozita; 

 Gjykata Themelore Prishtinë: 6 – pozita;  

 Gjykata Themelore Prishtinë – dega Fushë Kosovë: 2 – pozita;  

 Gjykata Themelore Ferizaj: 2 – pozita;  
 Gjykata Themelore Pejë: 1 – pozitë   

 Gjykata Themelore Prizren – dega Suharekë: 1 – pozitë;  



 
 

 Gjykata Themelore Mitrovicë – dega Skenderaj: 1 – pozitë;  

 Gjykata Themelore Gjilan: 2 – pozita;  
 
 

 
4. Për pozitën: Zyrtar për Arkiv 2 ; kodi:AK/160; grada: Grade 9; koeficienti: Koeficienti - 7;; numri i 

ekzekutuesve:  

 Gjykata Themelore Ferizaj:  1 – pozitë; 

 Gjykata Themelore Gjakovë: 1 – pozita;  
 
 
 

5. Për pozitën: Zyrtar për Arkiv 3 ; kodi:AK/140; grada: Grade 12; koeficienti: Koeficienti - 6; numri i 
ekzekutuesve:  

 Gjykata Themelore Ferizaj:  1 – pozitë; 

 Gjykata Themelore Pejë – dega Klinë: 1 – pozitë;  
 
 

6. Për pozitën: Zyrtar i logjistikës; kodi:AD/580; grada: Grade 10; koeficienti: Koeficienti - 7; numri i 
ekzekutuesve: 1 (një); për Institucionin: Gjykata Themelore Prishtinë;    

 
 

7. Për pozitën: Zyrtar i TI-së për Përkrahje ; kodi: TIK/470; grada:Grade 9; koeficienti: Koeficienti -7 ; 
numri i ekzekutuesve:  

 Gjykata Themelore Prishtinë – dega Podujevë: - 1 – pozitë;  

 Gjykata Themelore Prishtinë – dega Gllogovc: - 1 – pozitë; 

 Gjykata Themelore Prishtinë – dega Lipjan: - 1 – pozitë; 
 Gjykata Themelore Ferizaj – dega Kaçanik: - 1 – pozitë; 

 Gjykata Themelore Pejë: – dega Klinë: - 1 – pozitë;   

 Gjykata Themelore Mitrovicë – dega Vushtrri: 1 – pozitë;  

 Gjykata Themelore Mitrovicë – dega Zubn Potok: 1 – pozitë;  

 Gjykata Themelore Gjilan: – dega Viti: 1 – pozitë; 
 
 

8. Për pozitën: Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave; kodi: IN/030; grada: Grade 8; 
koeficienti: Koeficienti - 8; numri i ekzekutuesve: 1 (një); për Institucionin: Gjykata Themelore 

Prizren 
 

9.   Për pozitën: Referent i larte ; kodi: DR/850; grada: Grade 9; koeficienti: Koeficienti - 7; numri i 
ekzekutuesve: 1 (një); për Institucionin: Gjykata Themelore Mitrovicë – Dega Skenderaj;    
 

10. Për pozitën: Zyrtar i të Hyrave Financiare ; kodi: BF/250; grada: Grade 10; koeficienti: Koeficienti - 7; 
numri i ekzekutuesve: 1 (një); për Institucionin: Gjykata Themelore Pejë;    

 
 

11. Për pozitën: Operator Teknik ; kodi: AD/700; grada: Grade 12; koeficienti: Koeficienti - 6; numri i 
ekzekutuesve: 1 (një); për Institucionin: Gjykata Themelore Pejë;    

 
 

12. Për pozitën: Zyrtar Ligjor 2 ; kodi: AD/700; grada: Grade 9; koeficienti: Koeficienti - 7; numri i 
ekzekutuesve: 3 (tre); për Institucionin: Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës;    

 

Përshkrimi i detyrave të punës 
 



  

 

 

Pozita: 1  

 
Titulli i pozitës së punës:     Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - DR/470 – Bashkëpunëtor 

Profesional  
Institucioni:     Gjykata Themelore Ferizaj - 1 – pozitë; Gjykata Themelore Ferizaj – dega Shtërrpcë - 

2 – pozita (1 – pozitë e rezervuar për komunitetin serb sipas Marrëveshjes së Brukselit); Gjykata 

Themelore Prizren - 1 – pozitë; dhe Gjykata Themelore Mitrovicë - 4 – pozita 
Lloji i pozitës:      Karrierës 
Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 
Titulli i mbikëqyrësit:      Në Gjykatë – Zyra e Kryetarit; në degë – Zyra e Gjyqtarit mbikëqyrës 
Grada/Koeficienti:        Koeficienti - 9 
Procedura e aplikimit:       I jashtem 
Orët e punës:        40.00 
Kohëzgjatja e emërimit:        
Nr. i referencës së planit të personelit      
Arsyeja e rekrutimit:        plotesim i pozitave te lira sipas organogramit 

 

 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Mbeshtetje profesionale per gjyqtaret dhe ndihmon në përgatitjen e memorandumeve, vendimeve të 
shkruara, aktgjykimeve, vendimeve të tjera, duke siguruar materiale të domosdoshme juridike, duke 
bërë shqyrtimin e ligjeve, etj. 

 

 

 Detyrat Kryesore  
 

 1. Prezanton në seanca gjyqësore të lëndëve civile, penale , konteste administrative  dhe kundërvajtëse  
 

 2. Ndihmon në raste të tilla duke marrë shënime, duke siguruar materiale të domosdoshme juridike  
 

 3. Ndihmon në  përgatitjen e vendimeve gjyqësore( Aktgjykime Vendime, Urdhëresa dhe shkresa tjera.  
 

 4. Ndihmon në përgatitjen e memorandumeve të ndryshme.  
 

 5. Angazhohet  në procedurat për zgjidhjen alternative të kontesteve gjyqësore  
 

 6. Bën hulumtime në  shqyrtimin e ligjeve   e praktikave gjyqësore të dobishme për gjykatën.  
 

 7. Bënë anonimizimin e   vendimeve gjyqësore   
 

 8. Kryen edhe punë tjera sipas nevojës  
 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

 1.  Tre (3) vite përvojë pune në lëmin juridike. ....................................................... E nevojshme     
 

 2. Provimin e dhënë të jurisprudencës. ....................................................... E nevojshme      
 

 3. Diplomë të fakultetit juridik, ....................................................... E nevojshme  
 

 4. Të ketë shkathtësi të dëshmuara ndër-personale. 
 

 Komunikim të shkëlqyeshëm me shkrim dhe me gojë. 

 Aftësi  të kryej hulumtime gjyqësore.  

 Njohuri në procedurat e Gjykatave .  

 

 

 



  

 

 

Pozita: 2  

 
Titulli i pozitës së punës:     Zyrtar për Përkthime 
Institucioni:     Gjykata Supreme - 1 – pozitë; Gjykata Themelore Prishtin - 1 – pozitë; Gjykata 

Themelore Ferizaj - 1 – pozitë; Gjykata Themelore Ferizaj – dega Shtërrpcë- 1 – pozitë;  Gjykata 

Themelore Prizren - 1 – pozitë; Gjykata Themelore Pejë - 1 – pozitë dhe Gjykata Themelore Gjilan - 

4 – pozita. 

 
Titulli i mbikëqyrësit:      Administratori / Ndihmësadministratori  
Kategoria funksionale:       Niveli i koficientave 
Grada/Koeficienti:        Koeficienti - 7 

Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 
Procedura e aplikimit:       I jashtem 
Orët e punës:        40.00 
Kohëzgjatja e emërimit:        
Nr. i referencës së planit të personelit      
Arsyeja e rekrutimit:        plotesim i pozitave te lira sipas organogramit 

 

 

 
Qëllimi i vendit të punës 

 
 

 1. Perkthen  të  gjitha  materialet  nga  gjuha si me  gojë  me shkrim  dhe dhe  me  goje qofte  ne  
forme  konsekutive  apo simultan duke siguruar nje shkalle te larte te cilesise ne gjuhet e 
perdorura ne perkthim 

 

 

 
Detyrat Kryesore 

 
 

 1. Kontrollon  cilësine  e  përkthimeve  dhe  bën  përkthimin  e  të  gjitha materialeve(dosjeve  të  
lëndëve,  dekreteve, rregulloreve, ligjeve, komentarëve ligjore të ligjeve të aplikueshme në 
Kosovë, korrespondencë  gjyqësore  zyrtare,  dhe  shkresa  tjera) me  shkrim  nga  gjuha  shqipe  
në    gjuhën  Serbe  dhe  nëse  ka  njohuri edhe ato në gjuhën  Angleze dhe anasjelltas 

 

 

 2.  Kontrollon dhe është përgjegjës për përkthim cilësor si me shkrim,me gojë dhe simuluan  
 

 3.  Kryen edhe detyra tjera sipas nevojës  
 

 4.  Përgatitë raporte mbi  punën e vet dhe të përkthyesve tjerë dhe i raporton shefit të Njësisë  
 

 5.  Perkthen gjate takimeve te rregullta te menagjmentit te gjykates  
 

 6. Perkthen procecverbalet gjate seancave gjyqesore  
 

 7.  Perkthen te gjitha vendimet gjyqesore dhe parashtresat  tjera te administrates gjyqesore.   
 

 8.  Përkujdeset  dhe    përkthen  me  gojë  dhe  simultan  në  mbledhje  dhe ne seanca gjyqesore    dhe  
komisioneve  të gjykates 

 

 

 
Shkathtësitë e kërkuara 

 
 

 1. Diplomë universitare, Fakulteti Filologjik,Juridik, Ekonomik, Administratë Publike, e të 

ngjajshme, me minimum 2 vite përvojë pune ....................................................... E nevojshme 

 

 

 2.  Nëse ka njohuri edhe të gjuhës Angleze  
 

 3.  Njohja e punës me kompjuter (Word dhe Excel  
 

 4. Njohuri të mirë në të shkruar të gjuhës Shqipe dhe Serbe...................................... E nevojshme  
 

 5.  Shkathtësi të shkëlqyera gjatë komunikimit me gojë dhe me shkrim  
 

 6. Shkathtësi në udhëheqje, organizim të ekipit dhe aftësi për të menaxhuar një ekip ose grup punues.  
 

 7. Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Access);  
 

 
 



  

 

 

Pozita: 3  
 
Titulli i pozitës së punës:     Zyrtar Ligjor 1 
Institucioni:     Gjykata Apelit: 10 – pozita; Gjykata Themelore Prishtinë: 6 – pozita; Gjykata 

Themelore Prishtinë – dega Fushë Kosovë: 2 – pozita; Gjykata Themelore Ferizaj: 2 – pozita; 

Gjykata Themelore Pejë: 1 – pozitë; Gjykata Themelore Prizren – dega Suharekë: 1 – pozitë; 
Gjykata Themelore Mitrovicë – dega Skenderaj: 1 – pozitë; Gjykata Themelore Gjilan: 2 – 

pozita;  
Lloji i pozitës:      Karrierës 
Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 
Titulli i mbikëqyrësit:     Administratori / Ndihmes administratori 
Grada/Koeficienti:        Koeficienti - 7 
Procedura e aplikimit:       I jashtem 
Orët e punës:        40.00 
Kohëzgjatja e emërimit:        
Nr. i referencës së planit të personelit      
Arsyeja e rekrutimit:        plotesim i pozitave te lira sipas organogramit 

 

 

 
Qëllimi i vendit të punës 

 
 

 1.  Kryen  të  gjitha  punët  që  kanë  të bëjnë  me  shërbimet  e  sekretarisë,  administratës,  
dokumentacionit  si  dhe shërbimet tjera juridike.  

 

 

 
Detyrat Kryesore 

 
 

 1. Bën klasifikimin dhe futjen në dosje të korrespondencës dhe kryen detyra tjera administrative për 
lëndët përkatëse 

 

 

 2.  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 

 

 

 3.  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 

 

 

 4.  Ndihmon në përpilimin e formave të nevojshme juridike  
 

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

 6.  Përpilon thirrjet për dëshmitar dhe palë në seancat gjyqësore  
 

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

 

 

 8. Siguron pjekuri të gjerë të shërbimeve të sekretarisë administrative si dhe Shërbimeve tjera 
juridike në bazë  të besimit duke pasur parasysh parimin e konfedincialitetit 

 

 

 
Shkathtësitë e kërkuara 

 
 

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

pune....................................................... E nevojshme 

 

 

 2. Njohuri dhe përvojë në  hartimin, harmonizimin e legjislacionit dhe akteve tjera juridike  
 

 3. Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme në fushat e përgjegjësisë së ministrisë  
 

 4. Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion  
 

 5. Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Access, 
Internetit). 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

Pozita: 4  
 
 
Titulli i pozitës së punës:     Zyrtar për Arkiv 2 
Institucioni:     Gjykata Themelore në Ferizaj – 1 pozitë dhe Gjykata Themelore në Gjakovë – 1 pozitë  
Lloji i pozitës:      Karrierës 
Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 
Titulli i mbikëqyrësit:      Udhëheqës i Zyrës për Menaxhim e Lëndëve 
Kategoria funksionale:       Niveli i koficientave 
Grada/Koeficienti:        Koeficienti - 7 

Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 
Procedura e aplikimit:       I jashtem 
Orët e punës:        40.000 
Kohëzgjatja e emërimit:        
Nr. i referencës së planit të personelit      
Arsyeja e rekrutimit:        Plotësim i pozitës së lirë. 
 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Të Administroj me tërë planin mbi krijimin e të dhënave, organizimin, përdorimin, ruajtjen, hedhjen dhe 
konservimin e lëndëve. Përgjegjës për udhëheqjen e lëndëve të ngarkuara  dhe arkivin e gjykatës. 

 

 

 Detyrat Kryesore  
 

 1. Kryesisht përgjegjës për veprimtarin asgjësuese.                                                                                      
 

 2. Përgjegjës posaçërisht për implementimin e rendit për ruajtjen/ shkatërrimin e lëndëve gjyqësore – lëndët 
civile, lëndët administrative, lëndët penale, etj. – në kuadër të ligjit ekzistues, Rregulloreve dhe Udhëzimeve 
Administrative.                                                                                                                                           

 

 

 3. Do të jetë përgjegjës për implementimin dhe përdorimin e të dhënave elektronike nëpërmjet data fajllit, data 
bazës, fajllit Word të proceduara etj.  

 

 

 4. Siguron që të dhënat elektronike, data baza, të jenë të gatshme për qasje të gjykatësve dhe prokurorëve dhe 
të janë të mbrojtura nga shkatërrimet e paqëllimta.                                                                               

 

 

 5.  Ruajtjen e të gjitha dokumenteve gjyqësore, të cilat kanë vlerë historike, shkencore apo politike për shtetin 
dhe janë të rëndësishme për historinë e përgjithshme apo vendore, dhe të gjitha të tjera sikurse është 
specifikuar nga autoritetet e përshtatshme. Përcaktimi i vlerës historike është definuar me ligj.            

 

 

 6. Përgjegjës për udhëheqjen e lëndëve të ngarkuara  dhe arkivin e gjykatës.                                             
 

 7. Ofrim të punës cilësore dhe kryen edhe punë tjera sipas nevojës .                                                          
 

 8. Si dhe kryen edhe detyra tjera sipas kërkesës se eprorit të tij.                                                                         
 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

 1. Shkollim Universitar- Fakulteti Juridik,  Administratë Publike , Ekonomik, Filozofik . Certifikatë mbi 

vijimin e ndonjë trajnimi.   ....................................................... E nevojshme                                                               

 

 

 2. Të ketë shkathtësi të dëshmuara nder personale dhe komunikim të shkëlqyeshëm me shkrim dhe me gojë       
 

 3. Aftësitë e shkëlqyeshme organizative, duke e përfshirë mundësin e administrimit dhe mirëmbajtjes së 
lëndëve ekzekutive dhe shkatërrimin e lëndëve sipas rregulloreve ekzistuese;                       

 

 

 4. Aftësi të rregullimit dhe ruajtjes së kujdesshme të dosjeve të gjitha  lëndëve gjyqësore.          
 

 5. Aftësi  për punë të pavarur dhe vendosje të prioriteteve.                                                           
 

 6. Njohja e kompjuterit (Word,  Excel).                                                                                        
 

 7. Njohja e gjuhës serbe .                                                                                                              
 

 8. Dy ( 2) vite përvojë  punës    ....................................................... E nevojshme        



 
                                                                                              

  

Pozita: 5  

 Titulli i pozitës së punës:     Zyrtar për Arkiv 3 
Institucioni:     Gjykata Themelore në Ferizaj – 1 pozitë dhe Gjykata Themelore në Pejë – dega Klinë – 1 

pozitë 
Lloji i pozitës:      Karrierës 
Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 
Titulli i mbikëqyrësit:      Udhëheqës i Zyrës për Menaxhim e Lëndëve / Ndihmës Administrator i Gjykatës  
Kategoria funksionale:       Niveli i koficientave 
Grada/Koeficienti:        Koeficienti - 6 

Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 
Procedura e aplikimit:       I jashtem 
Orët e punës:        40.000 
Kohëzgjatja e emërimit:        
Nr. i referencës së planit të personelit      
Arsyeja e rekrutimit:        Plotësim i pozitës së lirë. 

 

 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Të administroj me tërë planin mbi krijimin e të dhënave, organizimin, përdorimin, ruajtjen, hedhjen dhe 
konservimin e lëndëve. Përgjegjës për udhëheqjen e lëndëve të ngarkuara  dhe arkivin e gjykatës. 

 

 

  
Detyrat Kryesore 

 

 

 1. Kryesisht përgjegjës për veprimtarin asgjësuese.                                                                                        
 

 2. Përgjegjës posaçërisht për implementimin e rendit për ruajtjen/ shkatërrimin e lëndëve gjyqësore – lëndët 
civile, lëndët administrative, lëndët penale, etj. – në kuadër të ligjit ekzistues, Rregulloreve dhe Udhëzimeve 
Administrative.                                                                                                                                              

 

 

 3. Do të jetë përgjegjës për implementimin dhe përdorimin e të dhënave elektronike nëpërmjet data fajllit, data 
bazës, fajllit Word të proceduara etj 

 

 

 4. Siguron që të dhënat elektronike, data baza, të jenë të gatshme për qasje të gjykatësve dhe prokurorëve dhe 
të janë të mbrojtura nga shkatërrimet e paqëllimta.                                                                                      

 

 

 5. Ruajtjen e të gjitha dokumenteve gjyqësore, të cilat kanë vlerë historike, shkencore apo politike për shtetin 
dhe janë të rëndësishme për historinë e përgjithshme apo vendore, dhe të gjitha të tjera sikurse është 
specifikuar nga autoritetet e përshtatshme. Përcaktimi i vlerës historike është definuar me ligj.             

 

 

 6. Përgjegjës për udhëheqjen e lëndëve të ngarkuara  dhe arkivin e gjykatës,                                                
 

 7. Ofrim të punës cilësorë.                                                                                                                               
 

 8. Si dhe kryen edhe detyra tjera sipas kërkesës se eprorit të tij.                                                                         
 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

 1. Shkollim i Mesëm. ....................................................... E nevojshme                                                                                                     
Certifikatë mbi vijimin e ndonjë trajnimi.                                                                             

 

 

 2. Të ketë shkathtësi të dëshmuara nder personale dhe komunikim të shkëlqyeshëm me shkrim dhe me gojë.   
 

 3. Aftësitë e shkëlqyeshme organizative, duke e përfshirë mundësin e administrimit dhe mirëmbajtjes së 
lëndëve ekzekutive dhe shkatërrimin e lëndëve sipas rregulloreve ekzistuese;                       

 

 

 4. Aftësi të rregullimit dhe ruajtjes së kujdesshme të dosjeve të gjitha  lëndëve gjyqësore.          
 

 5. Aftësi  për punë të pavarur dhe vendosje të prioriteteve.                                                           
 

 6. Njohja e kompjuterit (Word, Excel).                                                                                         
 

 7. Njohja e gjuhës serbe.                                                                                                                
 

 8. Tri( 3 ) vite përvojë  pune.  ....................................................... E nevojshme                                                                                                         
 



    
 

 
 

 Pozita: 6  

Titulli i pozitës së punës:     Zyrtar për Logjistikë 1 
Institucioni:     Gjykata Themelore në Prishtinë 
Departamenti/Drejtoria:     Zyra e Kryetarit 
Divizioni/Njësia:     Administratori / Zyra për Shërbime të Përbashkëta 
Lloji i pozitës:      Karrierës 
Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 
Titulli i mbikëqyrësit:       
Kategoria funksionale:       Niveli i koficientave 
Grada/Koeficienti:        Koeficienti - 7 

Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 
Procedura e aplikimit:       I jashtem 
Numri i ekzekutuesve:        1 
Orët e punës:        40.000 
Kohëzgjatja e emërimit:        
Arsyeja e rekrutimit:        Plotesim i pozites sipas organogramit 

 

 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Ben pranimin e pasurive te kërkuara si dhe kontrollin dhe mirëmbajtjen e pasurive rezerve dhe 
materialeve  
furnizuese te gjykatave si dhe regjistron te dhënat ne programin e Free Balanc dhe nënshkruan 
dokumente e  
pranimit te mallrave.   

 

 

 Detyrat Kryesore  
 

 1. Ben analizimin e te dhënave për gjendjen e depos dhe jep ndihme profesionale te depoisti për 
koordinimin e procesit te menaxhimit te depos dhe hyrje/ daljeve te materialit nga depoja 

 

 

 2. Kryen edhe punët e depoistit për shpërndarjen e mallit nga depoja për realizimin e kërkesave qe 
vijnë nga gjykata 

 

 

 3. Kalkulon dhe regjistron fletedergesat e të gjitha llojeve të mallrave që vijnë në depo  
 

 4. Kujdeset  për  gjendjen  e  furnizimit  të  depos  dhe  bene  futjen  e  te  dhënave  ne  Free  Balance  
për  raportet  e pranimit te punëve, shërbimeve dhe furnizimeve ne gjykate 

 

 

 5. Raporton për punë dhe shpërndarjen e materialit nga depoja  
 

 6. Vlerëson  gjendjen  e  depos  ne  aspektin  e  renditjes  se  artikujve  qe  janë  te  vendosura  aty  ne  
baze  te prioriteteve dhe i rekomandon depoistit për përmisimin e gjendjes 

 

 

 7. Procedon    te  gjitha  kërkesat,  faturat    për    mirëmbajtjen    e  automjeteve,  pajisjeve  te    
teknologjisë  informative shpenzimeve te telefonit, karburanteve dhe pajisen me inventar; 

 

 

 8. Kryen  edhe  detyra  tjetër  në  përputhje  me  ligjet  dhe  rregulloret  të  cilat  mund  të  kërkohen  
në  mënyrë  të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi: 

 

 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

 1. Njohuri lidhur me  procedurat standarde administrative/teknike në fushë ;  
 

 2. Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara;   
 

 3. Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të interpretuar informata, dhënë  
udhëzime dhe përcjellë informata tek të tjerët; 

 

 

 4. Aftësi koordinimi dhe mbikëqyrje të punës së personelit në nivelin administrativ dhe teknik;    
 

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

 6. Diplome universitare dhe  së  paku  katër  (4)  vite  përvojë  pune  në  fushën  përkatëse teknike ose 

administrative ....................................................... E nevojshme 

 

 



 
 

 

 Pozita:7 
 
Titulli i pozitës së punës:     Zyrtar i TI-së për Përkrahje 
Institucioni:     Gjykata Themelore Prishtinë – dega Podujevë: - 1 – pozitë; Gjykata Themelore 

Prishtinë – dega Gllogovc: - 1 – pozitë;Gjykata Themelore Prishtinë – dega Lipjan: - 1 – 

pozitë;Gjykata Themelore Ferizaj – dega Kaçanik: - 1 – pozitë; Gjykata Themelore Pejë: – dega 

Klinë: - 1 – pozitë;  Gjykata Themelore Mitrovicë – dega Vushtrri: 1 – pozitë; Gjykata Themelore 

Mitrovicë – dega Zubn Potok: 1 – pozitë; Gjykata Themelore Gjilan: – dega Viti: 1 – pozitë; 

 
Divizioni/Njësia:     Administratori / Zyra për Shërbime të Përbashkëta 
Lloji i pozitës:      Karrierës 
Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 
Titulli i mbikëqyrësit:      Zyra për Shërbime të Përbashkëta 
Kategoria funksionale:       Niveli i koficientave 
Grada/Koeficienti:        Koeficienti - 7 

Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 
Procedura e aplikimit:       I jashtem 
Orët e punës:        40.00 
Kohëzgjatja e emërimit:        
Nr. i referencës së planit të personelit      
Arsyeja e rekrutimit:        Plotesim i pozitave te lira  

 

 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Të mirëmbajë pajisjet e TIK-ut administrojë rrjetin kompjuterik në 
ndërtesën e gjykatës. Të ofrojë shërbime të mbështetjes për përdorimin sistemeve dhe pajisjeve të 
TIK-ut për të punësuarit në gjykatë. Në rastet e problemeve më të komplikuara përcjell kërkesën 
për ndihmë në nivelin e dytë.  

 

 

 
Detyrat Kryesore 

 
 

 1. Kryen shërbimet e mirëmbajtjes dhe konfigurimit të kompjuterëve. Instalon në kompjuterë 
softuerin e aprovuar nga Departamenti TIK-ut në KGJK. Instalon pajisjet kompjuterike 
periferike si shtypësit dhe skanerët.  

 

 

 2. Ofron përkrahje të nivelit të parë për përdorimin e SMIL dhe të gjitha aplikacioneve tjera 
që janë në përdorim për të gjithë të punësuarit në gjykatë 

 

 

 3. . Bënë trajnimin e stafit për të përdorur Sistemin e Menaxhimit Informativ të Lëndëve 
(SMIL) dhe sistemeve dhe aplikacioneve tjera që janë në përdorim në gjykat 

 

 

 4. Instalon, azhurnon dhe kontrollon funksionimin e programeve kundër viruseve në të gjithë 
kompjuterët të lidhur në rrjetin ose rrjetat që i administron. Mbikëqyr përdorimin dhe kryen 
azhurnimin e programeve specifike që janë në përdorim në institucion. Siguron që të  
punësuarit në institucion i përmbahen politikave dhe standardeve të TI-së në fuqi në 
KGJK. 

 

 

 5. Mirëmban rrjetin LAN në objektin e gjykatës; teston lidhjet dhe, sipas nevojës, ndërton 
kabllo të shkurta. Kyç dhe largon nga rrjeti LAN kompjuterët. Mirëmban dhe ofron 
përkrahje për përdorimin e pajisjeve të audio dhe video incizimit në gjykatë. 

 

 

 6. . Publikon në portalin e gjykatës aktgjykimet dhe me kërkesë të gjykatës, publikon edhe 
informatat tjera që janë në kuadër të veprimtarisë së gjykatës. 

 

 

 7. Shkruan raporte të rregullta ose sipas kërkesës së Udhëheqësit të DTI-së.  
 

 8. Kryen çfarëdo detyre tjetër që korrespondon ose mund të ndihmojë në kryerjen e 
funksioneve të Administratorit të rrjetit e që rrisin efikasitetin dhe efektivitetin e 
funksioneve të tjera të Administratorit të rrjetit 

 

 



 
 

 
Shkathtësitë e kërkuara 

 
 

 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 njohë gjuhën angleze në nivel të lartë të lexuarit.   
 

 4. Të ketë aftësi të japë udhëzime të qarta, të përpilojë udhëzues për përdorimin e pajisjes dhe 
të aplikacioneve të instaluara në KGJK 

 

 

 5. Të ketë njohuri nga ofrimi i shërbimeve të help deskut në administratën publike.  
 

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

 

 

 7. Të ketë shkathtësi të mira të përdorimit të kompjuterit dhe të paketit të aplikacioneve për 
zyrë MS Office ose një paketi tjetër softuerik për zyrë 
 

 

 

 8. Të ketë përvojë në ofrimin e trajnimeve bazike nga përdorimi i kompjuterëve dhe 
aplikacioneve të zyrës. 

 

 

 9.  Diplomë universitare në shkenca kompjuterike, juridik dhe ekonomik................... E nevojshme  
 

 10. Përparësi kanë kandidatët me certifikime në MCP, MCSA, MCSE, CCNA  
 

 11.  Përvoja relevante 1 vjeçare, e preferuar  
 

 
 

  
Pozita:8 

 
Titulli i pozitës së punës:     Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave 
Institucioni:     Gjykata Themelore në Prizren  

Departamenti/Drejtoria:     Departamenti i Përgjithshëm  
Divizioni/Njësia:      

Lloji i pozitës:      Karrierës 
Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 
Titulli i mbikëqyrësit:      Administrator i Gjykatës 

Kategoria funksionale:       Niveli i koficientave 
Grada/Koeficienti:        Koeficienti - 8 

Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 
Procedura e aplikimit:       I jashtem 
Data e kërkesës:       10/09/2019 

Numri i ekzekutuesve:        1 
Orët e punës:        40.00 
Kohëzgjatja e emërimit:        

Nr. i referencës së planit të personelit      
Arsyeja e rekrutimit:        plotësim i vendit të punës 

 

 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Këshillon dhe ndërmerr veprime lidhur me informimin mbi punën e Gjykatës si dhe 
monitoron mediat ne lidhje me raportimet ne gjyqesor. Per me teper sherben edhe si pike 

kontaktuese per KGJK dhe gjykatat ne lidhje me informacionet ne web portal te 
gjyqesorit.  

 
 

 



 
 

 

 Detyrat Kryesore  
 

 1. Në bashkëpunim me Kryetarin koordinon në tërësi të gjitha aktivitetet për informim dhe 
monitorim te mediave                                                                                                                                        

 

 

 2. Siguron qasje dhe transparence të punës së gjykatave, nëpërmjet ofrimit të informacioneve 
dhe dokumenteve për opinionin e gjerë publik dhe media permes postimit te infomratave 

ne portal te KGJK dhe gjykatave.  

 

 

 3. Në bashkëpunim me Kryetarin jepë informata të nevojshme  lidhur me përgatitjen e 

takimeve me zyrtare dhe institucionet e ndryshme ndërkombëtare dhe vendore. 

 

 

 4. Nën mbikëqyrjen e Kryetarin shkruan komunikata për shtyp, si dhe përgatitë mbledhjet e 

shtypit, mediave si dhe intervistave, si dhe merr pjesë në mbledhjet e  Këshillit Gjyqësor 
të Kosovës respektivisht kolegjiumet e gjykatave .                                                                                                                                  

 

 

 5. Siguron shënime dhe informacione të nevojshme për udhëheqësin me te larte 
administrativ varësisht nga agjenda  e takimeve.                                                                                                                   

 

 

 6. Ndihmon ne përgatitjen e informatave për takimet e mbajtura me institucionet  vendore e  
ndërkombëtare si dhe evidenton dhe mban të gjitha shënimet mbi takimet e zhvilluara 

dhei përgatitë raportet mbi rrjedhën e takimeve 

 

 

 7. Në kuadër të fushë veprimtarisë së vet bashkëpunon edhe me zyrtarë tjerë dhe përgatitë 

raporte për punën e vetë.                                                                                                                                           

 

 

 8. Si dhe  kryen çdo detyrë tjetër që  i kërkohet nga Kryetari  
 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

 1. Shkathtësi të dëshmuara të të menduarit strategjik, planifikimit dhe organizimit të punës           
....... e nevojshme 

 

 

 2. Shkathtësi të shkëlqyera  analitike dhe meshkrim ...............e nevojshme                                                                           
 

 3. Shkthëtësi për të prodhuar materiale kreative dhe profesionale në formate të ndryshme dhe 

në stil të qartë dhe konciz...................E nevojshme                                                                                                                                                        

 

 

 4. Duhet të jetë i gatshëm të punojë në trusni dhe duhet të ketë etikë të lartë të punës dhe 

shkallë të lartë integriteti...................E nevojshme                                                                                                                                           

 

 

 5.  Duhet të jetë i gatshëm në raste të caktuara të punoj jashtë orarit..............E nevojshme  
 

 6. Aftësi  për caktimin e prioriteteve dhe për punë të pavarur administrative dhe 
programore.................E nevojshme 

 

 

 7. Të jetë entuziast, transparent dhe të komunikoj mire me pale. .....................E nevojshme                                                     
. Njohja mire e gjhës Shqipe, Serbe dhe Angleze...........E dëshirushme                                                                                

 

 

 

 8. Diplomë Universiteti – marrëdhënie me publikun, gazetari, fakulteti juridik, filologjik apo 

filozofik.   Minimumi dy (2) vite përvojë pune në fushën përkatëse apo të ngjashme 
 

 

 

 

    
 

 
 
 
 
 



 
 

  

Pozita: 9  
 
Titulli i pozitës së punës:     Referent i Lartë 
Institucioni:     Gjykata Themelore Mitrovicë – dega Skënderaj 
Lloji i pozitës:      Karrierës 
Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 
Titulli i mbikëqyrësit:      Udhëheqës i Zyrës për Menaxhim e Lëndëve 
Kategoria funksionale:       Niveli i koficientave 
Grada/Koeficienti:        Koeficienti - 7 

Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 
Procedura e aplikimit:       I jashtem 
Data e kërkesës:       10/09/2019 
Orët e punës:        40.000 
Kohëzgjatja e emërimit:        
Nr. i referencës së planit të personelit      
Arsyeja e rekrutimit:        Plotësim i pozitës së lirë. 

 

 

 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. Pranon dhe regjistron në regjistrin pranues të gjitha parashtresat gjyqësore .                    
 

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

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

 4. Mirëmban të dhënat e gjykatës.                                                                                                       
 

 5. Organizon dhe mirë mban shkresat e dosjeve të lendeve në gjykatë.                                            
 

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

 7. Bën shpërndarjen e shkresave dhe lendeve tek zyrtarë e lëmis përkatëse.                                     
 

 8. Kryen edhe punë tjera sipas nevojës.                                                                                              
 

 
Shkathtësitë e kërkuara 

 
 

 1. Diplomë universitare Fakulteti juridik.  ....................................................... E nevojshme                                                             
Certifikatë mbi vijimin e ndonjë trajnimi.                                                                     

 

 

 2. Të ketë shkathtësi të dëshmuara ndër personale dhe komunikim të shkëlqyeshëm me shkrim dhe me 
gojë.  

 

 

 3. Aftësi të rregullimit dhe ruajtjes së kujdesshme të dosjeve të lëndëve ekzekutive.                
 

 4. Aftësi për punë të pavarur dhe vendosje të prioriteteve.                                                     
 

 5. Njohja e kompjuterit (word, exell) .                                                                                              
 

 6. Njohja e gjuhës serbe  e preferuar                                                                                                      
 

 7. 2 (dy) vite përvojë punës.  ....................................................... E nevojshme                                                                                              
 

 8. Përvoja e punës në gjyqësore.    
 
 
       
 

 



 
                                                                                           

 

 

Pozita:10 

 
Titulli i pozitës së punës:     Zyrtar i të Hyrave Financiare 

Institucioni:     Gjykata Themelore Pejë  

Departamenti/Drejtoria:     Gjykata Themelore në Pejë 
Divizioni/Njësia:      

Lloji i pozitës:      Karrierës 

Titulli i mbikëqyrësit:      Administrator i Gjykatës 
Kategoria funksionale:       Niveli i koficientave 

Grada/Koeficienti:        Koeficienti - 7 
Numri i ekzekutuesve:        1 

Orët e punës:        40.00 
Kohëzgjatja e emërimit:        

Arsyeja e rekrutimit:        Plotesim e vendeve te punes 

 
Qëllimi i vendit të punës 

 
 

 1. Të siguroj grumbullimin (gjenerimin)e të hyrave dhe depozitave gjyqësore nga gjykatat në përputhje 
me rregulloret në fuqi,të përpiloj raporte ditore ,mujore dhe vjetore për grumbullimin e të hyrave 
dhe depozitave gjyqësore duke u bazuar në udhëzimet e KGJK-së dhe MF-it. 

 

 

 
Detyrat Kryesore 

 
 

 1. Procesimi i  raporteve ditore dhe përgatitja e  raporteve mujore të të hyrave dhe depozitave 
gjyqësore të barazuara sipas secilës gjykatë dhe KGjK-së që grumbullojnë të hyra dhe depozita 
gjyqësore.             20 %   

 

 

 2. Përgatitja e  formularëve  për regjistrimin e furnitorëve ne sistemin e Free-balancit.                                
20%    

 

 

 3. Ppërgatitja e  lëndëve  për pagesë dhe  kthimi i  depozitave në MEF sipas vendimit të gjykatës.          
10%                                                         

 

 

 4. Barazimi i raporteve mujore ,periodike dhe vjetore te te hyrave dhe depozitave gjyqësore me MF 
sipas sistemit te Freebalancit.                                                                                                                                             

 

 

 5.  Përgatitja e raporteve ditore, mujore, periodike dhe vjetore për të hyrat dhe depozitat gjyqësore të 
regjistruara në sistemin e Freebalancit në MF sipas llojit të hyrave dhe depozitave  gjyqësore                 
10 %  

 

 

 6. Përgatitja  dhe realizimi i lendeve për kthim te mjeteve nga te hyrat dhe depozitat gjyqësore sipas 
vendimit të gjykatës .                                                                                                                                                                                     

 

 

 7. Të merrë pjesë në trajnime të ndryshme të organizuara nga SKGjK apo Institucione tjera në lidhje 
me të hyrat dhe depozitat gjyqësore si dhe ndërlidhet me MF dhe Institucione tjera qeveritare dhe 
ndërqeveritare.                                                                                                                                                         

 

 

 8. Si dhe kryen edhe detyra tjera sipas kërkesës se eprorit te tij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

 1. Njohuri të thellë dhe të specializuar në fushën e financave publike dhe buxhet                 
 

 2.  Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme  
 

 3. Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit  
 

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

 

 

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

 6. Dy  ( 2 )  vite përvojë pune ....................................................... E nevojshme                                                              
 

 7. Shkollim Universitar - Fakulteti Ekonomik, ....................................................... E nevojshme                                                              
  



 

 
Pozita:11 

 Titulli i pozitës së punës:     Operator Teknik 
Institucioni:     Gjykata Themelore Pejë  
Departamenti/Drejtoria:     Gjykata Themelore në Pejë 
Lloji i pozitës:      Karrierës 
Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 
Titulli i mbikëqyrësit:      Administrator i Gjykatës  
Kategoria funksionale:       Niveli i koficientave 
Grada/Koeficienti:        Koeficienti - 7 

Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 
Procedura e aplikimit:       I jashtem 
Data e kërkesës:       10/09/2019 
Numri i ekzekutuesve:        1 
Orët e punës:        40.00 
Kohëzgjatja e emërimit:        
Nr. i referencës së planit të personelit      
Arsyeja e rekrutimit:        Plotesim i vendit te punes 

 

 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Te mirëmbaj pajisjet dhe siguroj ruajtjen ne mënyrë elektronike procesverbalet si dhe te kryej punët e 
operatorit 
me pajisjet CCTV dhe sistemin për mbrojtjen e dëshmitarëve në Gjykatë, të ndihmon në mirëmbajtjen dhe 
shfrytëzimin e pajisjeve të audio incizimit etj 

 

 

 
Detyrat Kryesore 

 
 

 1. Operonë me pajisjet CCTV gjatë seancave gjyqësore,sistemet për mbrojtjen e dëshmitarëve në 
studion televizive gjatë seancave gjyqësore, marrjes së dëshmive etj 15% 

 

 

 2. Kujdeset për incizimin, montimin e inçizimve 15%  
 

 3. Përgaditë sistemet audio dhe video para fillimit të seancave gjyqësore,kujdeset për pajisjet e audio 
inqizimit,përkthimit simulan gjatë seancave gjyqësore 15% 

 

 

 4. Trajnimin e operatorëve tjerë për të punuar me pajisjet e audio-inçizimit përkthimit simultan 
15% 

 

 

 5. Mirëmbajtja e pajisjeve për mbrojtjene dëshmitarëve audioi nqizimit etj 15%  
 

 6. Ndihmon ekipin në konfigurimin dhe planifikimin e sistemit në korelacion me punën e Gjykatave 
15% 

 

 

 7. Përcjellë zhvillimin e teknologjisë dhe mundësitë për aplikimin e tyre për nevojat e Gjykatave 
5% 

 

 

 8. Kryen edhe detyra tjera sipas nevojës 5%  
 

 
Shkathtësitë e kërkuara 

 
 

 1. Të ketë shkathtësi të dëshmuara ndërpersonale dhe komunikim të shkëlqyeshëm me shkrim dhe me 
gojë 

 

 

 2. Aftësi të operimit me pajisje të teknologjisë informative  
 

 3. Aftësi të manipulimit me pajisje elektronike  
 

 4. Të njohë mirë Windows XP)  
 

 5. Tri (3)vite përvojë pune. ....................................................... E nevojshme                                                              
 

 6. Shkolle e mesme....................................................... E nevojshme                                                              
 

 



 

 

  

Pozita:12 

Titulli i pozitës së punës:     Zyrtar Ligjor 2 
Institucioni:     Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës  
Departamenti/Drejtoria:     Departamenti i Administratës së Përgjithshme 
Divizioni/Njësia:      
Lloji i pozitës:      Karrierës 
Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 
Titulli i mbikëqyrësit:      Drejtor i Departamentit Ligjor 
Kategoria funksionale:       Niveli i koficientave 
Grada/Koeficienti:        Koeficienti - 7 

Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 
Procedura e aplikimit:       I jashtem 
Numri i ekzekutuesve:        3 
Nr. i referencës së planit të personelit      
Arsyeja e rekrutimit:        e nevojshme 

 

 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Ofrimi i shërbimeve dhe këshillave  profesionale ne fushën e hartimit te politikave dhe 
lecjicionit nga fushëveprimeve i gjyqësorit , respektivisht  KGJK dhe gjykatave 

 

 

 
Detyrat Kryesore 

 
 

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

 

 

 2. 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 

 

 

 3. 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 

 

 

 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. Është përgjegjës për  pajtueshmërisë e projektligjeve dhe të akteve të tjera nënligjore 
me Kushtetutën dhe me legjislacionin në fuqi të Republikën e Kosovës 

 

 

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

 

 

 
Shkathtësitë e kërkuara 

 
 

 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 te punës dhe udhëheqje  te ekipit  
 

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

 

 

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

 

 

 6. Dy (2) vite përvojë pune ....E nevojshme   



 
 
 

 7. Diplomë universitare (Fakulteti Juridik) ..  E nevojshme  
 

 
 

 

VËREJTJE: 

 

 Procedura e konkursit është hapur për kandidatët të jashtëm dhe nëpunësit civil ekzistues. 
 Procedura e rekrutimit zhvillohet sipas procedurave të parapara me Ligjin mbi Shërbimin Civil 

Nr.03/L-149 dhe Rregulloren, Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit të Shërbimit Civil. 
 

 
 Konkursi është publikuar me datë 16.09.2019 dhe mbyllet me  datë 30.09.2019. 

  
Aplikacionet mund t’i merrni dhe t’i dorëzoni të plotësuara në Zyrën e pranimit të Gjykatës 

Supreme, Gjykatës Apelit dhe Gjykatave Themelore.  

Për pozitat në Sekretariatin e KGJK-së aplikacionet merren dhe dorëzohen në Zyrën e pranimit 

të Sekretariatit të KGJK-së.  

Aplikacionet mund t’i shkarkoni në mënyrë elektronike në Ueb portalin e KGJK: www.gjyqesori-

rks.org . 
 

Shkarko Aplikacio nin 
 

 

 Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e 
Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të 
gjitha komunitetet në Kosovë. Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për 
përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore 

dhe lokale, si specifikohet në Nenin 11, par.3 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të 
Republikës së Kosovës. 

 
Aplikacioni e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta 
refuzohen. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen.  
 
 Të drejtë konkurrimi kanë të gjithë banorët e Kosovës prej moshës 18-64 vjeçare. 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 që nuk 
jeni nën hetime, 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 t’i tërheqin 

prapa. 
 

 Njoftohen kandidatët të cilët aplikojnë për pozitat e lartëshënuara se të gjitha njoftimet (informatat) 
lidhur me procedurën rekrutuese do të gjeni në ueb portalin e KGJK-së. www.gjyqesori-rks.org . dhe 
në tabelat e njoftimeve pranë Gjykatave. 

 
 
 

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


 
  


