
 

 
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 26 dhe 27  Ligjit Nr.03/L-149 për Sherbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe nenit 3, 4 
dhe 5 të Rregullores Nr. 21/2012 Për Avancimin në Karrierë të Nënpunësve Civil dhe pas Autorizimit për 
Publikimin e Konkursit nga DASHC/MAP:  

 
 

 
SEKRETARIATI I KESHILLIT GJYQESOR TE KOSOVES 

publikon:  

 

K  O  N  K  U  R  S 

I brendshem (Avancim) 

 

Nr. 03/2019 

1. Për pozitën: Udhëheqës i Sektorit të Arkivit; kodi:AK/190; grada: Grade 7, koeficienti:     
Koeficienti - 13; numri i ekzekutuesve: 1 (një); për Institucionin: Sekretariati i Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës;     
 

2. Për pozitën: Administrator i Lartë i TI-së për Rrjetin Shtetëror; kodi:TIK/200; grada:      

Grade 8; koeficienti: Koeficienti - 8; numri i ekzekutuesve: 1 (një); për Institucionin: 
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës;    

 
3.  Për pozitën: Zyrtar i Lartë i Prokurimit ; kodi:PR/020; grada:      Grade 8; koeficienti: 

Koeficienti - 8; numri i ekzekutuesve: 1 (një); për Institucionin: Sekretariati i Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës;     
 

4. Për pozitën: Zyrtar i Lartë Ligjor; kodi:LI/050; grada: Grade 8; koeficienti: Koeficienti - 8; 
numri i ekzekutuesve: 1 (një); për Institucionin: Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës     

 

 

 

Përshkrimi i detyrave të punës 

 



 Titulli i pozitës së punës:     Udhëheqës i Sektorit të Arkivit 
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 Përgjithshëm 1 
Kategoria funksionale:       Niveli i koficientave 

Grada/Koeficienti:        Koeficienti - 13 

Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 
Procedura e aplikimit:       I brendshem (Avancim) 

Data e kërkesës:       10/09/2019 
Numri i ekzekutuesve:        1 

Orët e punës:        40.000 
Kohëzgjatja e emërimit:        
Nr. i referencës së planit të personelit      

Arsyeja e rekrutimit:        kemi nevoje per kete pozite 

 

 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Udhëheqja e  arkivit dhe sigurimi i  funksionimit efikas të arkivit në pajtim me 
legjislacionin në fuqi.   

 

 

 Detyrat Kryesore  
 

 1. Menaxhon punën e përgjithshme të divizionit dhe ndihmon Drejtorin në caktimin e 
objektivave dhe zhvillimin e planit të punës për përmbushjen e këtyre objektivave 

 

 

 2. Menaxhon stafin e divizionit, dhe në bashkëpunim me Drejtorin, organizon punën përmes 
ndarjes së detyrave tek të varurit, ofron udhëzime dhe monitoron punën e stafit për të 

ofruar produkte dhe shërbime cilësore 

 

 

 3. Ndihmon Drejtorin në vlerësimin e proceseve dhe procedurave të brendshme dhe 

rekomandon ndryshime / përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së 
punës 

 

 

 4. Udhëheqë Arkivin dhe është përgjegjës për zbatimin e ligjshmërisë në lidhur me 
arkivimin e lëndëve 

 

 

 5. Siguron mbledhjen dhe analizën e informatave për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me 
Arkivin si dhe inspektimin e tyre 

 

 

 6. Bashkëpunon me Agjencinë e Arkivave të Kosovës dhe institucionet tjera lidhur me 
arkivimin e lëndëve 

 

 

 7. Siguron mirëmbajtjen e regjistrave gjithëpërfshirës për të siguruar përputhshmërinë me 

kërkesat ligjore dhe ofron informata statistikore dhe të tjera për udhëheqësin e drejtorisë 
dhe organet e jashtme sipas kërkesës 

 

 

 8. 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 
 

 

 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

 1. Njohuri dhe përvojë substanciale në menaxhimin e arkivave, aftësi komunikuese, 
negociuese dhe bindëse në menaxhim 

 

 

 2. Shkathtësi në caktim të objektivave , planifikim të punës dhe analizë   
 



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

 

 

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

 

 

 5. Diploma Fakulteti Juridik,Administratës Publike  
 

 6. minimum 4 vite përvojë pune   
 

 

 
 

 Titulli i pozitës së punës:     Administrator i Lartë i TI-së për Rrjetin Shtetëror 
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:       

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

Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 
Procedura e aplikimit:       I brendshem (Avancim) 
Data e kërkesës:       10/09/2019 

Numri i ekzekutuesve:        1 
Orët e punës:        40.000 
Kohëzgjatja e emërimit:        

Nr. i referencës së planit të personelit      
Arsyeja e rekrutimit:        E domosdoshme kjo pozite 

 

 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Menaxhimi i  rrjetit te  sistemeve te aplikimit,  te personalizimit dhe përditësimit, 
orientimit strategjik dhe operativ për të siguruar arritjen e objektivave të përcaktuara sipas 

planit të Drejtoratit. 

 

 

 Detyrat Kryesore  
 

 1. Harton dhe zhvillon planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin, për zbatimin e projekteve, 
shërbimeve dhe produkteve përkatëse në rrjetin per sistemet për aplikim, procesim, të 
sistemit të letërnjoftimeve, patentë shoferëve, dokumenteve të udhëtimit, AFIS, PKI 

 

 

 2. Në bashkëpunim me mbikqyrësin, kryen detyrat e parapara më planet e punës të miratuara 
në përputhje me ligjet, rregulloret, politikat dhe procedurat përkatëse, brenda afateve 

kohore të caktuara; 15%  

 

 

 3. . Analizon dhe bënë hulumtimin e opsioneve dhe rekomandimeve nga nivelet e larta rreth 

detyrave ose projekteve të specializuara dhe miratuara për aplikim, procesim të prodhimit 
të dokumenteve civile (sistemi i letërnjoftimeve, patentë shoferëve, dokumente ve të 
udhëtimit, AFIS, PKI);  

 

 

 4. . Udhëheq grupet punuese në fushën profesionale specifike kur kërkohet një gjë e tillë  
 

 5. Ofron këshilla për stafin e nivelit më të ulët brenda njësisë organizative për ekzekutimin e 
detyrave dhe përgjegjësive të tyre. Jep këshilla mbi analizat dhe projektet e sistemeve të 
ndërlikuara; identifikon nevojën për sistemet e reja apo modifikimet e sistemeve 

ekzistuese ose u përgjigjet kërkesave të përdoruesve 

 

 

 6. Ofron këshilla në fushën e ekspertizës të kërkuar brenda institucionit  duke ndihmuar  



mbikëqyrësin në analizimet dhe planifikimet e buxhetit në periudhë të shkurtë/gjatë 
kohore. Krijimi i mundësive për qasje të shfrytëzuesve dhe zgjidhja e problemeve duke 
përfshirë Administrimi i përfshirjes, ruajtjes, përgatitjes për prodhim dhe prodhimit të 

dokumenteve); 
 

 7. Koordinon punën me pjesët tjera të institucionit dhe komunikon, sipas nevojës, me 

autoritetet e jashtme; 

 

 

 8. Kryen çdo detyrë tjetër në fushën profesionale specifike në përputhje me ligjet dhe 

rregulloret aktuale të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe 

 

 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

 1. Diplomë universitare:  Teknologji Informative dhe Komunikimeve, apo fushe të 
ngjashme, minimum 3 vite përvojë pune profesionale 

 

 

 2. Njohuri të thellë në fushën profesionale specifike të fituar përmes arsimimit universitar 
dhe trajnimeve përkatëse 

 

 

 3. Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme  
 

 4. Shkathtësi në komunikim planifikim të punës koordinimi eventual i personelit në nivel 

administrativ 

 

 

 5. Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe 

këshillave profesionale;  

 

 

 6. Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, 

Access); Trajnime të avancuara në shkenca kompjuterike me certifikatë të bashkangjitur;  
Njohuri të mirë të softuerit dhe harduerit. Më specifikisht, ai/ajo duhet të ketë njohuri me: 
Sistemin operativ Linux, Unix;Teknologjitë VLAN;Windows, NT Server, Workstation, 

2000 server, MS-DOS, TCP/IP network;Oracle dhe SQL server DBMS, Sistemi i 
menaxhimit të imazhit të FileNet 
 

 
 

 

 

 

 Titulli i pozitës së punës:     Zyrtar i Lartë i Prokurimit 

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

Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 
Procedura e aplikimit:       I brendshem (Avancim) 

Data e kërkesës:       10/09/2019 
Numri i ekzekutuesve:        1 
Orët e punës:        40.000 

Kohëzgjatja e emërimit:        
Nr. i referencës së planit të personelit      

Arsyeja e rekrutimit:        E NEVOJSHME 

 

 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Pregaditë  të gjitha njoftimet dhe ofertat ne perputhje me proceduarat e prokurimit të  



mallërave,shërbimeve dhe punëve ,zbaton ligjëshmerit që janë në fuqi lidhur me proceduarat e 
prokurimit ,bën të gjitha pregaditjet e nevojshme që një prokurim të kryhet në mënyrë sa më 
ekonomike gjithnjë  duke pasur parasysh rregullativen ligjore në fuqi, pranon, percjell dhe menaxhon 

me kerkesat e njësive, Departamenteve dhe operatorve ekonomik lidhur me prokurim. 
 

 Detyrat Kryesore  
 

 1. Zhvillon të gjitha aktivitetet e prokurimit që kanë të bëjnë me mallëra,shërbime dhe punë të 
ndryshme,duke filluar që nga koha e definimit të kërkesës (nevojës)për atë që prokurohet.    

 

 

 2. Ne konsulltim me udhëheqsin,pregaditë, njoftimin per kontratë,  ftesën për ofertë ,kërkesën për 
kuotime dhe kërkesën për propozime ,administrimin e tendereve ,pregaditjen publike te hapjes se 
ofertave dhe përpilimin e raporteve per hapje dhe vlersim 

 

 

 3. Ne konsulltim me udhëheqsin Inicon kërkesën duke percaktuar kushtet, rregullat dhe proceduart qe 
do te zbatohen  për mallëra ,punë dhe shërbime në mënyrë që të sigurojë një prokurim të kualitetit të 

lartë.        

 

 

 4. Merr pjesë dhe udhëheq  më komisione për hapje dhe  vlerësim te ofertave te dorëzuara nga OE. 

Siguron që të mbahen të dhëna të detajizuara për të gjithë ofertuesit pjesëmarrës ,veprimet  dhe 
vendimet e bëra gjate çdo faze të proqesit  dhe siguronë që komentet e të gjithë anëtarve të shënohen  

dhe qdo anëtar ti nënshkruan këto komente dhe dokumetet e seancës 

 

 

 5. Pregadite njoftimet per dhenje te kontrates, njoftimet per anulim te procedures se prokurimit, letrat 

standarte per njoftim te OE pjesmarrse ne aktivitetin e prokurimit 

 

 

 6. Ne konsulltim me udhëheqsin e departamentit, përgatitë dokumentet e kontratës dhe kushtet e 

kontratës duke përdorur format e aprovuara(zyrtare).Vëzhgon dhe përcjellë (respekton) Instrukcionin 
Administrativ Finansijare dhe udhëzuesin për mallëra ,shërbime dhe punë të leshuar nga  
institucionet perkatse lidhur me prokurimin duke i  përdor Fondet e Bugjetit të konsoliduar të 

Kosovës dhe të hyrat vetanake          

 

 

 7. Te bashkpunoj me KRPP (Komisioni rregullativ  per prokurim publik),  OSHP dhe AQP  si dhe me 

organet tjera.                                                                                                                                                                                         

 

 

 8. Kryen edhe detyra tjera sipas nevojës.  
 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

 1. Shkathtesi te deshmuara te te menduarit strategjik ,planifikimit ,organizimit dhe bashkpunimit  
 

 2. Aftesija e deshmuar per analizimin e nevojave per aftesim ,percaktimin e zgjidhjeve te d uhura si dhe 
qasjen e problemeve me seriozitet 

 

 

 3. Aftesi ne kryrjen e punve nen presion, udheheqje dhe kryrjen e punve ne ekip  
 

 4. Te ket aftesi, njohuri per formulim dhe zbatim te rregullave sipas procedurave ligjore qe rregullojn 

fushen e prokurimit publik 

 

 

 5. Te kete shakthetesi te deshmuara dhe efektive te komunikimit me shkrim dhe me goje              
 

 6. Te jete entuziast ,energjik,transparent  dhe te komunikoje mire me pale  
 

 7. Njohja e gjuheve te minoriteteve dhe gjuhes Angleze  
 

 8. Minimumi 3 vite pervoje pune profesionale   
 

 9. Diplome universiteti- fakulteti juridik, administrat publike 
 
 

 
 

 
 
 

 

 



 
  

 Titulli i pozitës së punës:     Zyrtar i Lartë Ligjor 
Institucioni:     Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës  

Departamenti/Drejtoria:     Divizioni për evidence penale 
Divizioni/Njësia:      

Lloji i pozitës:      Karrierës 
Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 
Titulli i mbikëqyrësit:      Udhëheqësit të Divizionit 

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

Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 
Procedura e aplikimit:       I brendshem (Avancim) 
Data e kërkesës:       10/09/2019 

Numri i ekzekutuesve:        1 
Orët e punës:        40.000 
Kohëzgjatja e emërimit:        

Nr. i referencës së planit të personelit      
Arsyeja e rekrutimit:        E NEVOJSHME 

 

 

 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Ndihmon ne mbledhja dhe sigurimi i informatave të besueshme, të kompletuara dhe të 
standardizuara lidhur me personat e dënuar nga Gjykatat e Republikës së Kosovës si dhe persona t e 

dënuar nga gjykatat e shteteve të huaja në pajtim me dispozitat për bashkëpunim gjyqësor 
ndërkombëtar. 

 

 

 Detyrat Kryesore  
 

 1. Kujdeset ne zbatimin e planeve të punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të 
përcaktuara në  bazë të objektivave të Divizionit dhe jep rekomandime lidhur me realizimin 

objektivave të Divizionit    

 

 

 2. Sipas kërkesës së mbikëqyrësit analizon dhe kontribuon në realizimin e objektivave dhe planit të  
punës së divizionit dhe harton raporte mbi progresin e arritur dhe rekomandon përmirësime nëse i 
kërkohet 

 

 

 3. Udhëheq grupet punuese në fushën profesionale specifike kur kërkohet dhe kryen detyra të 
specializuara në fushën specifike si dhe ndihmon stafin tjetër të institucionit në realizimin e detyrave 
dhe përgjegjësive të tyre. 

 

 

 4. Ndihmon ne sigurimin e informatave të certifikuara për një person për dosjen penale të tij, apo nëse 

ai nuk ka dënime, sigurimi i informatave të certifikuara në mungesë të dënimeve penale;   

 

 

 5. ofron informata për gjykatat, prokuroritë dhe policinë, për të dhënat që gjenden në Evidencën 

Qendrore (data bazë);   

 

 

 6. sigurimi i informatave që përmban Evidenca Qendrore (data baza) për autoritetet, organet publike 

dhe persona tjerë të interesuar në pajtim me ligjin dhe këtë Rregullore 

 

 

 7. shkëmbimi i informatave më shtetet e huaja lidhur me ndëshkimet e personave në pajtim me 
dispozitat për bashkëpunim gjyqësor ndërkombëtar           

 

 

 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 legjislacionit dhe hartimin e akteve ligjore  
 

 2. Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme  
 

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

 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. Shkathtësi të dëshmuara të të menduarit strategjik, planifikimit, organizimit, menaxhimit dhe 
vlersimin rekomandimeve të stafit vartës 

 

 

 7. Aftësia e dëshmuar për analizimin e nevojave për aftësim,përcaktimin e zgjidhjeve të duhura si dhe 
çasjen e problemeve me seriozitet 

 

 

 8.  3 vite përvojë pune   
 

 9. Diplomë universitare (Fakulteti Juridik)  
 

 

 

 
 VEREJTJE:   

 Konkursi është i  brendshem dhe është i hapur   për nënpunësit civil  të SKGJK 

 Procedura e rekrutimit zhvillohet sipas procedurave të prapara me Ligjin mbi sherbimin civil 
Nr.03/L-149 dhe Rregullores Nr21/2012 për avancimin ne karriere të nënpunësve civil të shërbimit 
civil. 

 Konkursi është publikuar më dt.  12/09/2019  dhe mbyllet  19/09/2019          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Aplikacionet mund t’i merrni dhe t’i dorëzoni në Sekretariatin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, 

Rr.Luan Haradinaj Pn. në Prishtinë në Zyrën e Pranimit 

 Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës 
dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë përsonat 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 propocional 
në organet e shërbimit civil të administratës publike qëndrore dhe lokale,siç specifikohet në Nenin 
11,pragrafin 3 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës. 

 
Shkarko Aplikacio nin 

 

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

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

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 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. 

 

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


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

 Në rast të ndonji pyetje apo paqartësi mund të kontaktoni zyrtares e përsonelit  


