
 

 
REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS 

SUDSKI SAVET KOSOVA - KOSOVO JUDICIAL COUNCIL 

SEKRETARIATI – SEKRETARIJAT – SECRETARIAT 

Në bazë të Aktgjykimit nr. Ref AGJ. 1583/20 në rastin nr. KO203/19 të Gjykatës Kushtetuese datë 09 

Korrik 2020, nenit 11 paragrafi 1 dhe nenit 18  të Ligjit Nr. 03/L-149 Për Shërbimin Civil Të Republikës së 

Kosovës, Rregullores nr. 02/2010 Për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Rregullore Nr. 21/2012 

Për Avancimin Në Karrierë Të Nëpunësve Civilë, Neni 35 paragrafi 1 pika 1.2 Ligji 06 /L-055 për Këshillin 

Gjyqësor të Kosovës, 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, Vendimi i 

KGJK-së Nr.94/2022 për Aprovimin e Organogramit të Gjykatave për Gjyqtar dhe Plani i Përgjithshëm i 

Personelit për Administratën Gjyqësore për vitin 2022, që përfshinë të gjitha nivelet e gjykatave, 

Sekretariatin e Këshillit Gjyqësor dhe Njësine për Inspektim Gjyqesor dhe Vendimi i KGJK-së Nr.128/2022 

ku Autorizohet Drejtori i Përgjithëshëm i Sekretariatit të KGJK-së, të ndërmerr të gjitha veprimet e 

nevojshme për inicimin e procedurave për shpalljen publike të konkursit të brendshëm nr.01/2022, sipas 

planit të punësimit për fazën e parë konform vendimit KGJK.nr.94/2022 për fillimin e procedurave për 

rekrutim:  

 

SEKRETARIATI I KESHILLIT GJYQESOR TE KOSOVES 

publikon: KONKURS I BRENDSHËM  Nr. 01/2022 

 

1. Udhëheqës i Zyrës për Shërbime të Përbashkëta; kodi: DR/880; Koeficienti - 9; – 1 (një) 

pozitë; 

 

1.1 Gjykata e Apelit: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

    

2. Referent; kodi: DR/850; Koeficienti – 7;  - 1 (një) pozita; 

2.1 Gjykata e Apelit: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

 

3. Zyrtar i Logjistikës; kodi:AD/580; koeficienti: Koeficienti – 7– 2 (dy) pozita; 

3.1 Gjykata e Apelit: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

3.2 Gjykata Themelore Ferizaj: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

 

4. Zyrtar i statistikës; kodi: ZS-U; Koeficienti – 7;  - 1 (një) pozitë; 

4.1 Gjykata Themelore Prizren: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

 

5. Zyrtar i personelit; kodi: ZLP-01; Koeficienti – 7;  - 1 (një) pozitë; 

5.1 Gjykata Themelore Prizren: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 
 

Përshkrimi i detyrave të punës 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozita: 1  
 

Titulli i pozitës së punës: Udhëheqës i Zyrës për Shërbime të Përbashkëta; kodi: DR/880; Koeficienti - 

9;  

 

Institucioni: Gjykata e Apelit: - 1 (një) pozitë;    

Lloji i pozitës:      Karrierës 

Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 

Titulli i mbikëqyrësit:      Administratori i Gjykatës  

Grada/Koeficienti:        Koeficienti - 9 

Procedura e aplikimit:       I Brendshem 

Orët e punës:        40.00 

Kohëzgjatja e emërimit:      Pa Afat – përfshi periudhën provuese 1 vit 

Arsyeja e rekrutimit:        plotesim i pozitave te lira sipas organogramit 

 

 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Përgjegjës për ofrimin i shërbimeve të inventarizimit dhe menaxhimit të pasurisë, teknologjisë 

informative, transportin, logjistikën, mirëmbajtjen e higjienës, sigurimit dhe udhëzimit të palëve në 

gjykatë, sipas legjislacionit në fuqi, rregulloreve të miratuara nga Këshilli dhe përshkrimit të detyrave 

të punës. 

 

 

 Detyrat Kryesore  
 

 1. Udhëheqë, menaxhon dhe mbikëqyr aktivitetet administrative të zyrës me qëllim të realizimit të planit 

vjetor të punës, në bashkëpunim dhe në koordinim me Administratorin e Gjykatës ........................ 20%  

 

 

 2. Në bashkëpunim të ngushtë me administratorin, analizon dhe vlerëson proceset dhe procedurat e 

brendshme të punës dhe rekomandon për ndryshime/ përmirësime me qëllim të ngritjes së efikasitetit të 

punës .................10%     

 

 

 3. Përgjegjës për inventarizimin dhe menaxhimin e rregullt të pasurisë në Gjykatë ............................15%  
 

 4. Siguron kontroll të brendshëm, zhvillimin dhe zbatimin e të gjitha aktiviteteve në kohë dhe me kosto 

efektive ................................................................................. 10%  

 

 

 5. Sipas nevojës dhe legjislacionit në fuqi, cakton stafin administrativ që ka nën mbikëqyrje, në detyra të 

caktuara për të siguruar veprimtarinë efektive dhe efikase të punës ................................................ 5%.                                                                                                                                    

 

 

 6. Mbikëqyr zbatimin e legjislacionit, rregulloreve,  rregullave dhe procedurave të përcaktuara nga 

Këshilli për stafin administrativ që ka nën mbikëqyrje ..........................................................10%.                                                                                                                                    

 

 

 7. Siguron identifikimin, planifikimin dhe përgatitjen e kërkesave për nevoja të furnizimit dhe logjistikës.. 

10% 

 

 

 8. Organizon shpërndarjen e inventarit dhe materialit si dhe ofrimin e shërbimeve logjistike përmes 

depove përkatëse, shërbimeve të transportit, mirëmbajtjes dhe sigurisë ..........................10% 

9. Bën vlerësim të rregull të stafit nën mbikëqyrje të tij dhe përkrahë zhvillimin e tyre përmes 

trajnimeve për të siguruar kryerjen e detyrave të tyre në nivel me standardet e kërkuara dhe 

përgatitë raportet javore të punës ….. 5% 

 

 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

 1.  Njohuri dhe përvojë në fushën që ndërlidhen me punën e gjyqësorit ...............................E nevojshme     
 

 2. Njohuri të mira për mbikëqyrje efektive të punës profesionale të kryer nga vartësit; ...... E nevojshme      
 

 3. Njohuri të mira për mbikëqyrje efektive të punës profesionale të kryer nga vartësit........ E nevojshme  
 

  4. Fleksibilitet ndaj organizimit dhe mbikëqyrjes së punës, përfshirë zgjidhjen e problemeve; 

............. E nevojshme 

   

 Kualifikimet arsimore dhe profesionale për këtë pozitë:  
 

 1.  Diplomë universitare: .............................................................................................. E domosdoshme    
 

 2. Pesë (5) vite përvojë pune profesionale ....................................................................... E domosdoshme    

  
  

 

 

 



 

    Pozita: 2 
 

Titulli i pozitës së punës:    Referent - kodi: DR/850; Koeficienti - 7; 

 

Institucioni: Gjykata e Apelit - numri i ekzekutuesve –---------------------- 1 (një) pozitë; 

 

Lloji i pozitës:      Karrierës 

Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 

Titulli i mbikëqyrësit:      Udhëheqësit të Zyrërs për Menaxhimin e lëndëve /  

Grada/Koeficienti:        Koeficienti – 7 

Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 

Procedura e aplikimit:       I Brendshëm 

Orët e punës:        40.00 

Kohëzgjatja e emërimit:      Pa Afat – përfshi periudhën provuese 1 vit       

Arsyeja e rekrutimit:        plotesim i pozitave te lira sipas organogramit 

 

 

 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 dhe harton raporte mujore. 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.  Të ketë shkathtësi të dëshmuara ndër personale dhe komunikim të shkëlqyeshëm me shkrim dhe me 

gojë...................................................................................................................... E nevojshme    

 

 

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

 3. Aftësi për punë të pavarur dhe vendosje të prioriteteve.............................................. E nevojshme  
 

  4. Njohja e kompjuterit (word, exell) ................................................................................ E nevojshme        

 Kualifikimet arsimore dhe profesionale për këtë pozitë:  
 

 1.  Diplomë universitare, Fakulteti Juridik ................................................................... E domosdoshme     
 

 2. Dy (2) vite përvojë pune.................................................................................... E domosdoshme     
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozita: 3 
 

 



Titulli i pozitës së punës:     Zyrtar i Logjistikës; kodi:AD/580; Koeficienti -7; 

 

Institucioni: Gjykata e Apelit - numri i ekzekutuesve –---------------------- 1 (një) pozitë; 

                    Gjykata Themelore Gjilan - numri i ekzekutuesve –---------------------- 1 (një) pozitë; 

 

Titulli i mbikëqyrësit:      Udhëheqës i Zyrës për Shërbime të Përbashkëta 

Kategoria funksionale:       Niveli i koficientave 

Grada/Koeficienti:        Koeficienti - 7 

Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 

Procedura e aplikimit:       I Brendshem 

Orët e punës:        40.00 

Kohëzgjatja e emërimit:       Pa Afat – përfshi periudhën provuese 1 vit       

Nr. i referencës së planit të personelit      

Arsyeja e rekrutimit:        plotesim i pozitave te lira 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......20% 

 

 

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

gjykata ...............20% 

 

 

 3.  Kalkulon dhe regjistron fletedergesat e të gjitha llojeve të mallrave që vijnë në depo............10%  
 

 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.......................10% 

 

 

 5.  Raporton për punë dhe shpërndarjen e materialit nga depoja............................10%  
 

 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................10% 

 

 

 7.  Procedon  te gjitha kërkesat, faturat  për  mirëmbajtjen  e automjeteve, pajisjeve te  teknologjisë  

informative shpenzimeve te telefonit, karburanteve dhe pajisen me inventar;10% 

 

 

 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: 10 % 

 

 

 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

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

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

nevojshme     

 

 

 3. Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të interpretuar informata, dhënë udhëzime dhe 

përcjellë informata tek të tjerët;..................E nevojshme 

 

 

  4. Njohja e kompjuterit (word, exell) ................................................................................ E nevojshme        

 Kualifikimet arsimore dhe profesionale për këtë pozitë:  
 

 1. Diplomë universitare: ---------------------------------------------------------------------------- E domosdoshme     
 

 2. Dy (2) vite përvojë pune ------------------------------------------------------------------- E domosdoshme     
  

 

 

 

 

 



    Pozita: 4 
 

Titulli i pozitës së punës:    Zyrtar i statistikës; kodi: ZS-U; Koeficienti – 7;  - 1 (një) pozitë; 

 

Institucioni: Gjykata e Themelore Prizren - numri i ekzekutuesve –---------------------- 1 (një) pozitë; 

 

Lloji i pozitës:      Karrierës 

Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 

Titulli i mbikëqyrësit:      Udhëheqësit të Zyrërs për Menaxhimin e lëndëve /  

Grada/Koeficienti:        Koeficienti – 7 

Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 

Procedura e aplikimit:       I Brendshëm 

Orët e punës:        40.00 

Kohëzgjatja e emërimit:      Pa Afat – përfshi periudhën provuese 1 vit       

Arsyeja e rekrutimit:        plotesim i pozitave te lira sipas organogramit 

 

 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Bën grumbullimin e të dhënave statistikore  ne gjykate, bën përpunimin e këtyre të dhënave, përpilon 

raporte mujore, tremujorë dhe vjetor mbi punën e këtyre institucioneve. 

 

 

 Detyrat Kryesore  
 

 1. Grumbullon dhe përpunon të dhënat dhe në bazë të të  dhënave të grumbulluara  përpilon raporte    mbi 

punën e Gjykatave dhe Gjyqtarëve ......................................................................... 20%  

 

 

 2. Kontrollon saktësinë e të dhënave statistikore dhe për çdo parregullsi e informon Mbikëqyrësin e 

sektorit ..................15%      

 

 

 3. Grumbullon shënime mbi punën e gjyqtarit (standardet kohore dhe normën).....................................15%   
 

 4. Siguron kontroll të brendshëm, zhvillimin dhe zbatimin e të gjitha aktiviteteve në kohë dhe me kosto 

efektive;.... 15%.             

 

 

 5. Siguron mirëmbajtjen e të dhënave statistikore dhe ofron informata statistikore dhe të tjera për 

mbikëqyrësin dhe organet e jashtme sipas kërkesës; ...........................................................................10%  

 

 

 6. Regjistron të dhënat nga format standarde në bazën kompjuterike të dhënave dhe kontrollon çdo 

ndryshim të propozuar për klasifikimin dytësor;.................................................. 10%  

 

 

 7. Mbledh, analizon informatat dhe të dhënat statistikore dhe përcjell trendin e ndryshimit të tyre  10%  
 

 8. Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të 

arsyeshme nga mbikëqyrësi dhe përgatitë raportet javore të punës ….. 10% 

 

 

 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

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

gojë...................................................................................................................... E nevojshme    

 

 

 2. Njohuri substanciale  në lëmin përkatës ..................................................................... E nevojshme      
 

 3. Aftësi për punë të pavarur dhe vendosje të prioriteteve.............................................. E nevojshme  
 

  4. Njohja e programeve kompjuterike te përdorura në sistemin gjyqësor ........................ E nevojshme        

 Kualifikimet arsimore dhe profesionale për këtë pozitë:  
 

 1.  Diplomë universitare ............................................................................................ E domosdoshme     
 

 2. Dy (2) vite përvojë pune.................................................................................... E domosdoshme     
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pozita: 5 
 

Titulli i pozitës së punës:     Zyrtar i personelit; kodi: ZLP-01; Koeficienti – 7;  - 1 (një) pozitë; 
 

Institucioni: Gjykata e Themelore Prizren - numri i ekzekutuesve –---------------------- 1 (një) pozitë; 

 

Titulli i mbikëqyrësit:      Administratorit të Gjykatës 

Kategoria funksionale:       Niveli i koficientave 

Grada/Koeficienti:        Koeficienti - 7 

Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 

Procedura e aplikimit:       I Brendshem 

Orët e punës:        40.00 

Kohëzgjatja e emërimit:       Pa Afat – përfshi periudhën provuese 1 vit       

Nr. i referencës së planit të personelit      

Arsyeja e rekrutimit:        plotesim i pozitave te lira sipas organogramit 
 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

  Identifikimi, vlerësimi i nevojave për trajnime dhe propozimi i trajnimeve adekuate për stafin , mbështetja 

për planifikimin e personelit si dhe sigurimi i zbatimit të legjislacionit të shërbimit civil. 

 

 

 Detyrat Kryesore  
 

 1. Në pajtim dhe koordinim me Administratorin identifikon nevojat për trajnimin e stafit të institucionit dhe 

rekomandon trajnime adekuate ........... 20%  

 

 

 2. Ofron mbështetje profesionale për udhëheqësin e zyreve lidhur me zbatimin e legjislacionit të shërbimit 

civil dhe menaxhimin me burimeve njerëzore.................15%                                                                                                                                    

 

 

 3. Siguron që të dhënat e personelit dhe dosjet te jene te mirëmbajtura sipas legjislacionit ne fuqi dhe të 

vendosen në sistemin e informatave për menaxhimin e burimeve njerëzore dhe menaxhon me 

SIMBNJ............................................... 15%  

 

 

 4. Siguron qe lista e pagave te jete e nënshkruar dhe çdo ndryshim ne page te jete implementuar 

...............15%.                                                                                                                                    

 

 

 5. Siguron që shpalljet për publikim e vendeve të lira të punës të jenë në pajtim me legjislacionin dhe 

standardet e përcaktuara me rregulloret përkatëse si dhe ato të vendosen ne tabela te gjykatës 

......................................10%.                                                                                                                                    

 

 

 6. Bashkëpunon me Njësinë e burime njerëzore ne SKGJK lidhur me përpunimin e dosjeve te personelit, 

shkëmbimit te dhënave, plotësimit te dosjeve, organizimin e trajnimeve dhe evidentimit në dosje të 

personelit të gjitha dokumenteve te nevojshme ,.................... 10%  

 

 

 7. Përgatit dokumentacionin e nevojshëm për komisionet ankimore dhe disipinore ..............10%  
 

 8. Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të 

arsyeshme nga mbikëqyrësi dhe përgatitë raportet javore të punës ….. 05% 

 

 

 

 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

 1.  Njohuri dhe përvojë në fushën e burimeve njerëzore;....................................................E nevojshme     
 

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

nevojshme     

 

 

 3. Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të interpretuar informata, dhënë udhëzime dhe 

përcjellë informata tek të tjerët;..................E nevojshme 

 

 

  4. Njohja e kompjuterit (word, exell) ................................................................................ E nevojshme        

 Kualifikimet arsimore dhe profesionale për këtë pozitë:  
 

 1. Diplomë universitare: juridik, administratë publike, ekonomik --------------------------- E domosdoshme     
 

 2. Dy (2) vite përvojë pune ------------------------------------------------------------------- E domosdoshme     
  

 

 



 

 

 

 

VËREJTJE: 

 

Konkursi është i brendshem dhe të drejtë konkurrimi kanë:  

 

 Të gjithë të punësuarit e Gjykatës në të cilën është publikuar pozita.    

 

 

 Konkursi është publikuar më datë: 08 prill 2022 dhe mbyllet 15 prill 2022 
 

 

 

APLIKACIONI:  

 

 Aplikacionet duhet të plotësohen qartë dhe lexueshëm;  

 Aplikacionit duhet bashkangjitur kopjen e kualifikimeve arsimore të kërkuara sipas konkursit;  

 Aplikacionit duhet bashkangjitur kopjen e Akt / emërimit / kontratës së punës;  

 Aplikacionit duhet bashkangjitur kopjen e vlerësimeve të performances për 2 (dy) viteve të fundit;  

 Çertifikatën nga evidenca e personave kundër të cilëve është duke u zhvilluar procedura penale dhe 

personave të dënuar jo më e vjetër se një muaj;  

 Kopjen e letërnjoftimit; 

 

 

 

VËREJTJE: Nëse aplikacionit nuk ia keni bashkëngjitur dokumentet e kërkuara më 

lartë dhe nuk e plotësoni atë me shënime të sakta, ju vetë do ta humbni rastin për t’u 

futur në listën e ngushtë. 
 

 

 

 

MENYRA E APLIKIMIT:  

 

 Aplikacionet mund t’i merrni dhe t’i dorëzoni pranë Zyreve të Personelit në Gjykatat / Institucionin 

ku janë publikuar pozitat e lira;  

 Aplikacionet e dorëzuara pas përfundimit të afatit të konkurrimit nuk pranohen;  

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

Shkarko Aplikacionin 

 Fotokopjet e dokumenteve të bashkangjitura në aplikacion kandidatët nuk kanë të drejtë ti tërheqin 

prapa. 

http://www.gjyqesori-rks.org/
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/2021/09/Kerkesa_per_punesim.xlsx

