
Bazuar në neni 11 paragrafi 4 Ligji Nr. 03/L-149 Për Shërbimin Civil të Republikës të Kosovës, 

Udhëzimin Administrativ të KGJK-së Nr.04/2016 të datë 04.11.2016 për Rregullimin e Procedurës 

së Rekrutimit për Punësimet me Kontrata të quajtura ,,Marrëveshje për Shërbime të Veçanta’’, të 

cilat i nënshtrohen Ligjit për Detyrime, në mbështetje të Udhëzimit 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 në bazë të obligimeve të marra nga Këshilli Gjyqësor i 

Kosovës sipas ”Marrëveshjes së Nën-Grantit 22/915 të nënshkruar në mes të Administratës 

Gjyqësore të Norvegjisë (AGjN) dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës të datës 1 qershor 2022, në 

mbështetje të Memorandumit të bashkëpunimit në mes të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe 

Këshillit Prokurorial të Kosovës të datës 02 mars 2022, dhe sipas Dokumentit të Projektit (Roli i 

KGjK në implementimin e Projektit TIK/SMIL për zbatimin e Fazës Tranzitore të Projektit 

TIK/SMIL);, kërkesës për shpalljen e dy pozitave të lira të aprovuara nga Drejtori i përgjithshëm 

i SKGJK-së, Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës  publikon:  

KONKURSIN Nr. 01/2023 

(Marrëveshje për Shërbime të Veçanta) 

 

Pozita: Trajner/e për Gjykata për regjionin e Prishtinës;  -- 1 (një) pozitë; 

Pozita: Trajner/e për Prokurori për regjionin e Prishtinës;  -- 1 (një) pozitë; 

 

Përshkrimi i detyrave të punës 

 

Institucioni: Projekti TIK/SMIL (SKGjK) 

 

Kodi Buxhetor i Vendit të Punës: Buxheti i Projektit TIK/SMIL, Faza Tranzitore 

Grada e Vendit të Punës:/ Koeficienti:       689 euro bruto   

Lloji i Vendit të Punës:       Në bazë të Projekt Propozimit të SMIL, kontratë me afat të caktuar, 

gjashtë mujore, me mundësi vazhdimi 
Departamenti/Divizioni/Njësia: Projekti TIK/SMIL 

Raporton tek: Drejtori i Departamentit të Teknologjisë Informative  dhe njëherësh Menaxherit 

të Projektit TIK/SMIL  

Vendndodhja: Gjykatë / Prokurori  
Procedura e aplikimit: Konkurs Marrëveshje për shërbime të veçanta 

Kohëzgjatja e emërimit: kontratë me afat të caktuar, gjashtë mujore, me mundësi vazhdimi 

Arsyeja e rekrutimit: plotësim i pozitave të lira në Projekti TIK/SMIL (SKGjK)  

 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS 
SUDSKI SAVET KOSOVA - KOSOVO JUDICIAL COUNCIL 

SEKRETARIATI – SEKRETARIJAT – SECRETARIAT 

 



 

Qëllimi i vendit të punës: (përshkrim i shkurtër i qëllimit të pozitës dhe çka duhet të arrijë kjo pozitë)  

 

Qëllimi i kësaj kontrate është të ofrojë mbështetje në realizimin e detyrave dhe aktiviteteve të parashikuara 

në projekt në përputhje me Planin e Punës të miratuar për Projektin TIK/SMIL. 

 

Nën mbikëqyrjen e Drejtori i Departamentit të Teknologjisë Informative në SKGjK dhe njëherësh 

Menaxherit të Projektit TIK/SMIL, përgjegjësia e trajnerit është që në përputhje me objektivat dhe planin 

e punës, të ofrojë trajnime për ngritjen e kapaciteteve të stafit për përdorimin e SMIL-it dhe gjithashtu të 

ofrojë mbështetjen adekuate për zbatimin e SMIL-it në gjykata në Regjionin e Prishtinës.  

 

Detyrat Kryesore: (përshkrim i shkurtër i detyrave kryesore, të rënditura për nga rëndësia dhe një 

përshkrim të përqindjes së kohës, e cila duhet të shpenzohet për secilën detyrë) 

 

Detyra 1:  Ofrimi i trajnimeve dhe mbështetje 1 më 1 në punë për përdoruesit e SMIL në objektet e 

Gjykatave – Regjioni i Prishtinës/ objektet e Prokurorive – Regjioni i Prishtinës 

Detyra 2:   Mban komunikim efektiv me stafin për të përcaktuar nevojat për trajnim. 

Detyra 3:   Përpilimin dhe ruajtjen e materialeve dhe agjendave të trajnimit sipas standardeve më të larta.  

Detyra 4:   Mbanë nivel të lartë të të kuptuarit personal të organizimit të sistemit Gjyqësor në Kosovë, 

organizimin e gjykatave dhe proceseve të punës / organizimit të sistemit Prokurorial në Kosovë, 

organizimin e prokurorisë dhe proceseve të punës 

Detyra 5:  Mbanë nivel të lartë të të kuptuarit personal të softuerit të aplikacionit SMIL dhe moduleve 

përkatëse  

Detyra 6:   Sigurohet që trajnimet të zbatohen në përputhje me planin e trajnimit dhe objektivave të 

projektit SMIL.  

Detyra 7:   Identifikon kërkesat e zhvillimit personal për të ruajtur njohuritë e aplikacionit.  

Detyra 8:   Kryen vlerësimin, duke siguruar mbledhjen e raporteve të trajnimit të përfunduar të 

pjesëmarrësve dhe përpilimin e një raporti të trajnimit në fund të çdo aktiviteti.  

Detyra 9:   Të demonstrojë dhe të komunikojë një nivel të lartë të të kuptuarit të aplikacionit SMIL.          

Detyra 10: Sigurohet që i gjithë stafi të sillet në nivelin më të lartë të mundshëm të të kuptuarit të 

aplikacionit SMIL dhe moduleve përkatëse                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Shkathtësitë e kërkuara: (aftësitë dhe shkathtësitë që kërkohen për ketë vend pune) 

 Njohuri të shkëlqyera të gjuhës shqipe (amtare) (të folur dhe të shkruar);. 

 Njohuri të gjuhës angleze/serbe (e folur dhe e shkruar), e preferueshme. 

 Njohuri për aplikimin e teknologjisë së informacionit në administratën publike. 

 Është e dëshirueshme përvoja e punës në një mjedis të shërbimit ndaj klientit 

 Përvoja e projektimit, shpërndarjes dhe mirëmbajtjes së materialeve të trajnimit është thelbësore.. 

 Aftësi prezantuese dhe komunikuese. 

 Njohuri për organizimin e sistemit gjyqësor në Kosovë. 

 Njohuri në përdorimin e kompjuterit (pako Office etj.). 

 

Kualifikimet arsimore, profesionale dhe përvoja e punës: (kualifikimet dhe përvoja që kërkohen për 

ketë vend pune) 

 Diplomë universitare të vlefshme në Kosovë: Fakulteti Juridik ose i Shkencave kompjuterike..........E 

nevojshme;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Minimumi 1 vit në një rol të ofrimit të trajnimit teknik,........................................................E preferuar;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

APLIKIMI:  

 

Konkursi është publikuar më datë: 10 mars 2023 dhe mbyllet 17 mars 2023  

 

Afati i aplikimit për këto pozita është 8 ditë kalendarike nga data e publikimit në ueb faqen zyrtare 

të KGJK-së dhe në tabelën e shpalljeve  të Gjykatave.  

 



Aplikacionet mund t’i merrni dhe t’i dorëzoni në:  

 

Zyra e pranimit/ Sekretariati i KGJK-së, Rr. ‘’Luan Haradinaj’’ nr.133, Prishtinë  

 

Aplikacionin mund ta shkarkoni online Web faqen e KGJK-së (www.gjyqesori-rks.org). 

Shkarko Aplikacionin  

 

Aplikacioni pas skadimit të afatit të konkursit nuk pranohen. Për shkak të numrit të madh të 

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

 

 Të drejtë konkurrimi kanë të gjithë banorët e Republikës së Kosovës. Në aplikacion 

duhet të shënohen të gjitha të dhënat e kërkuara.  

 

Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten dokumentet e nevojshme për konkurrim, siç janë: 

1. kopjen e leternjoftimit 

2. CV e kandidatit  

3. kopja e diplomës; 

4. përvoja e punës;  

5. certifikatën që nuk jeni nën hetime;   

6. certifikata të tjera, nëse keni;  

 

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 përfshirë në listën e ngushtë të 

kandidatëve.                                                                                   

https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/2023/02/Aplikacioni_per_punesim_SKGJK.xlsx

