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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, 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 dhe Vendimit KGJK.Nr. 67/2021 datë 24 Mars 2021 për Aprovimin e planit të përgjithshëm 

të personelit për Administratën e Gjyqësore për vitin 2021 që përfshinë të gjitha nivelet e Gjykatave dhe 

Sekretariatin e KGJK-së dhe Autorizimin e KGJK për Drejtorin e Përgjithshëm të Sekretariatit për fillimin e 

procedurave për rekrutim:  

 

 

SEKRETARIATI I KESHILLIT GJYQESOR TE KOSOVES 

publikon: KONKURS I JASHTËM  Nr. 03/2021 

 

 

1. Bashkëpunëtor Profesional; kodi: AK/190; Koeficienti - 9;  - 59 (pesëdhjetë e nëntë) pozita; 

 

1.1 Gjykata e Apelit: numri i ekzekutuesve – 4 (katër) pozita; 

1.2 Gjykata Themelore Prishtinë: numri i ekzekutuesve – 3 (tri) pozita; 

1.3 Gjykata Themelore Prishtinë – dega Gllogovc: numri i ekzekutuesve – 3 (tri) pozita; 

1.4 Gjykata Themelore Prishtinë – dega Lipjan: numri i ekzekutuesve – 2 (dy) pozita; 

1.5 Gjykata Themelore Prishtinë – dega Podujevë: numri i ekzekutuesve – 2 (dy) pozita; 

1.6 Gjykata Themelore Prizren: numri i ekzekutuesve – 9 (nëntë) pozitë; 

1.7 Gjykata Themelore Prizren- dega Suharekë: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

1.8 Gjykata Themelore Prizren- dega Dragash: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

1.9 Gjykata Themelore Gjilan: numri i ekzekutuesve – 4 (katër) pozita; 

1.10 Gjykata Themelore Gjilan- dega Viti: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

1.11 Gjykata Themelore Gjilan- dega Kamenicë: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

1.12 Gjykata Themelore Pejë: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

1.13 Gjykata Themelore Pejë- dega Klinë: numri i ekzekutuesve – 2 (dy) pozita;  

1.14 Gjykata Themelore Pejë- dega Istog: numri i ekzekutuesve – 2 (dy) pozita; 

1.15 Gjykata Themelore Pejë- dega Deçan: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozita; 

1.16 Gjykata Themelore Gjakovë: numri i ekzekutuesve – 4 (katër) pozita; 

1.17 Gjykata Themelore Gjakovë – dega Malishevë: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozita; 



 

 

 

 

1.18 Gjykata Themelore Gjakovë – dega Rahovec: numri i ekzekutuesve – 2 (dy) pozita; 

1.19 Gjykata Themelore Ferizaj: numri i ekzekutuesve – 2 (dy) pozitë; 

1.20 Gjykata Themelore Ferizaj- dega Kaçanik: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë 

1.21 Gjykata Themelore Mitrovicë: numri i ekzekutuesve – 8 (tetë) pozita ku prej tyre 4 

(katër) pozita të rezervuara për komunitete; 

1.22 Gjykata Themelore Mitrovicë - dega Vushtrri: numri i ekzekutuesve – 2 (dy) pozita; 

                     1.23 Gjykata Themelore Mitrovicë - dega Leposavic: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

                     1.24 Gjykata Themelore Mitrovicë - dega Zubin Potok: numri i ekzekutuesve–1(një) pozitë; 

    

2. Referent i larte; kodi: DR/850; Koeficienti – 7;  - 8 (tetë) pozita; 

2.1 Gjykata Themelore Mitrovicë: numri i ekzekutuesve – 3 (tri) pozita; 

2.2 Gjykata Themelore Mitrovicë – dega Skenderaj: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

2.3 Gjykata Themelore Gjakovë: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

2.4 Gjykata Themelore Prizren - dega Suharekë: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

2.5 Gjykata Themelore Pejë - dega Klinë: numri i ekzekutuesve – 2 (dy) pozita; 

 

3. Zyrtar ligjor 1; kodi: LI/070; Koeficienti - 7; -  35 (tridhjetë e pesë) pozita; 

3.1 Gjykata Themelore Prishtinë: numri i ekzekutuesve –  9 (nëntë) pozita; 

3.2 Gjykata Themelore Prizren- dega Suharekë: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

3.3 Gjykata Themelore Gjilan: numri i ekzekutuesve – 2 (dy) pozita; 

3.4 Gjykata Themelore Gjilan- dega Viti: numri i ekzekutuesve - 3 (tri) pozita; 

3.5 Gjykata Themelore Pejë: numri i ekzekutuesve – 3 (tri) pozita; 

3.6 Gjykata Themelore Pejë- dega Klinë: numri i ekzekutuesve – 2 (dy) pozita; 

3.7 Gjykata Themelore Gjakovë: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

3.8 Gjykata Themelore Gjakovë – dega Rahovec: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

3.9 Gjykata Themelore Ferizaj: numri i ekzekutuesve – 2 (dy) pozita; 

3.10 Gjykata Themelore Mitrovicë: numri i ekzekutuesve – 5 (pesë) pozita; 

3.11 Gjykata Themelore Mitrovicë - dega Vushtrri: numri i ekzekutuesve – 4 (katër) pozita; 

                     3.12 Gjykata Themelore Mitrovicë - dega Skenderaj: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

                     3.13 Gjykata Themelore Mitrovicë - dega Leposavic: numri i ekzekutuesve–1 (një) pozitë; 

 

           4. Zyrtar i i shpenzimeve; kodi: BF/240; Koeficienti - 7; – 1 (një) pozitë; 

  

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

5. Zyrtar i Lartë i Personelit për paga dhe trajnime; kodi: kodi: PE/020; Koeficienti - 8;  

   5.1 Sekretariati i KGJK-së: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozita; 
 

6. Zyrtar për të Hyra Gjyqësore; Koeficienti - 7;  
   6.1 Sekretariati i KGJK-së: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozita; 

 
 

Përshkrimi i detyrave të punës 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozita: 1  
Titulli i pozitës së punës:    Bashkëpunëtor Profesional; kodi: AK/190; Koeficienti - 9;   

Institucioni: Gjykata e Apelit: numri i ekzekutuesve – 4 (katër) pozita; Gjykata Themelore Prishtinë: 

numri i ekzekutuesve – 3 (tri) pozita; dega Podujevë: numri i ekzekutuesve – 2 (dy) pozita; dega 

Gllogovc: numri i ekzekutuesve – 3 (tri) pozita; dega Lipjan: numri i ekzekutuesve – 2 (dy) pozita; 

Gjykata Themelore Prizren: numri i ekzekutuesve – 9 (nëntë) pozita; dega Suharekë: numri i 

ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; dega Dragash: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; Gjykata Themelore 

Gjilan: numri i ekzekutuesve – 4 (katër) pozita; dega Viti: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; dega 

Kamenicë: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; Gjykata Themelore Pejë: numri i ekzekutuesve – 1 

(një) pozitë; dega Istog: numri i ekzekutuesve – 2 (dy) pozita; dega Klinë: numri i ekzekutuesve – 2 (dy) 

pozita; dega Deçan: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; Gjykata Themelore Gjakovë: numri i 

ekzekutuesve – 4 (katër) pozita; dega Rahovec: numri i ekzekutuesve – 2 (dy) pozita; dega Malishevë: 

numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozita; Gjykata Themelore Ferizaj: numri i ekzekutuesve – 2 (dy) pozitë; 

dega Kaçanik: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; Gjykata Themelore Mitrovicë: numri i 

ekzekutuesve – 8 (tetë) pozita ku prej tyre 4 (katër) pozita të rezervuara për komunitete; dega Vushtrri: 

numri i ekzekutuesve – 2 (dy) pozita; dega Zubin Potok: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; dega 

Leposaviç: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

Lloji i pozitës:      Karrierës 

Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 

Titulli i mbikëqyrësit:      Kryetarit në Gjykatë; Gjyqtarit mbikëqyrës në degë 

Grada/Koeficienti:        Koeficienti - 9 

Procedura e aplikimit:       I Jashtëm 

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. 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 etj;  
 

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

 6. Bënë anonimizimin e vendimeve gjyqësore;  
 

 7. Angazhohet në procedurat për zgjidhje të kontesteve gjyqësore;  
 

 8. Kryen edhe punë tjera sipas kërkesës së gjyqtarit, gjyqtarit mbikëqyrës dhe Kryetarit.  
 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

 1.  Njohuri të thellë profesionale në fushën e legjislacionit dhe akteve ligjore, juridike ... E nevojshme     
 

 2. Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave 

profesionale; ................................................................................................................... E nevojshme     

 

 

 3. Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme ........................................................ E nevojshme  
 

  4. Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, etj); ..... E nevojshme    

 Kualifikimet arsimore dhe profesionale për këtë pozitë:  
 

 1.  Diplomë universitare: Fakulteti Juridik ................................................................... E nevojshme     
 

 2. Tri (3) vite përvojë pune në lëmin juridike. .............................................................. E nevojshme      

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



 
 

  

 Pozita: 2  
 

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

 

Institucioni:Gjykata Themelore Mitrovicë: numri i ekzekutuesve – 3 (tri) pozita; Gjykata Themelore 

Mitrovicë – dega Skenderaj: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; Gjykata Themelore Gjakovë: numri i 

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

pozitë; dhe Gjykata Themelore Pejë – dega Klinë - numri i ekzekutuesve – 2 (dy) pozita; 

Lloji i pozitës:      Karrierës 

Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 

Titulli i mbikëqyrësit:      Ndihmës administratorit të Gjykatës 

Grada/Koeficienti:        Koeficienti – 7 

Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 

Procedura e aplikimit:       I Jashtem  

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, 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.  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 nevojshme     
 

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

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Pozita: 3  
 

Titulli i pozitës së punës:    Zyrtar Ligjor 1 - kodi: LI/070; koeficienti: Koeficienti -7; 

 

Institucioni: Gjykata Themelore Prishtinë: numri i ekzekutuesve – 9 (nëntë) pozita; Gjykata Themelore Prizren - 

dega Suharekë: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë;  Gjykata Themelore Gjilan: numri i ekzekutuesve – 2 (dy) 

pozita; dega Viti: numri i ekzekutuesve – 3 (tri) pozita; Gjykata Themelore Pejë: numri i ekzekutuesve – 3 (tri) 

pozita; dega Klinë: numri i ekzekutuesve – 2 (dy) pozita; Gjykata Themelore Gjakovë: numri i ekzekutuesve – 1 

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

ekzekutuesve – 2 (dy) pozita; Gjykata Themelore Mitrovicë: numri i ekzekutuesve–5 (pesë) pozita; dega 

Vushtrri:numri i ekzekutuesve–4 (katër) pozita;  dega Skenderaj: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë;  dega 

Leposaviç: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

Lloji i pozitës:      Karrierës 

Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 

Titulli i mbikëqyrësit:      Administratorit / ndihmesadministratorit 

Grada/Koeficienti:        Koeficienti – 7 

Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 

Procedura e aplikimit:       I Jashtem  

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

 5.  Përpilon thirrjet për dëshmitar dhe palë në seancat gjyqësore  
 

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

 7. Ndihmon në përpilimin e formave të nevojshme juridike  
 

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

 2. Shkathtësi në komunikim planifikim te punës dhe udhëheqje te ekipit  
 

 3. Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion  
 

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

 

 Kualifikimet arsimore dhe profesionale për këtë pozitë:  
 

 

 1. Diplomë universitare: Fakulteti Juridik .......................................................................... E nevojshme                                                                          

   2. Një (1) vit përvojë pune profesionale .............................................................................. E nevojshme     

 
    



 

 

Pozita: 4 

     Titulli i pozitës së punës:     Zyrtar i shpenzimeve; kodi: BF/240; koeficienti: Koeficienti - 7; 

 

     Institucioni:     Gjykata Themelore Gjakovë - 1 (një) pozitë 

     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 Jashtëm  

     Orët e punës:        40.00 

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

     Arsyeja e rekrutimit:        Plotesim e vendeve te punes 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Regjistrimi i shpenzimeve dhe verifikimi i Urdhër Zotimeve për Pagesë (UZP) në SIMFIK si dhe 

verifikimi e deponimit të nënshkrimeve nga zyrtarët e autorizuar,kontrollimi i emrit të përfituesit dhe 

llogarisë bankare ne sistem si dhe kontrollimi i karakterit ekonomik te shpenzimit në bazë të 

dokumentacionit përcjellës ,pranimi dhe procedimi i kërkesave të ndryshme nga Gjykatat dhe nga Shefi i 

Divizionit për Buxhet dhe Financa për të gjitha llojet e shpenzimeve,të përgatit,procesoj dhe kontrolloj 

parat e imëta (petty cash) për Gjykatat e regjionit të caktuar 

 

 

 Detyrat Kryesore  
 

 1. Regjistron shpenzimet dhe verifikon UZP në SIMFK si dhe të verifikoj deponimin e nënshkrimeve nga 

zyrtarët e autorizuar 

 

 

 2. Kontrollon emrin e përfituesit dhe llogarisë bankare në sistem si dhe të kontrolloj karakterin ekonomik të 

shpenzimit në bazë të dokumentacionit përcjellës 

 

 

 3. Të proceson të gjitha kërkesat për pagesa nga Gjykatat e regjionit të caktuar  
 

 4. Të pranoj,procesoj dhe kontrolloj kërkesat për hapjen dhe rimbushjet e parave të imëta (petty cash) për 

Gjykatat e regjionit të caktuar 

 

 

 5.  Të përgatit raportet javore,mujore,periodike dhe vjetore për të gjitha pagesat e procesuara  
 

 6. Përgatitja dhe realizimi i lendeve me kohë  
 

 7. Të merrë pjesë në trajnime të ndryshme të organizuara nga SKGjK apo Institucione tjera në lidhje me 

buxhetin dhe financat publike si dhe ndërlidhet me MF dhe Institucione tjera qeveritare dhe 

ndërqeveritare.  

 

 

 8. 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,)  
  

 

 Kualifikimet arsimore dhe profesionale për këtë pozitë:  
 

 

 1. Diplomë universitare: Fakulteti Ekonomik......................................................................... E nevojshme                                                                          

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

 
  

 



 
 

 

Pozita: 5 

 
     Titulli i pozitës së punës: Zyrtar i Lartë i Personelit për paga dhe trajnime kodi: PE/020; koeficienti: Koeficienti - 8; 

 

     Institucioni:     Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës - 1 (një) pozitë   

     Lloji i pozitës:      Karrierës 

     Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 

     Titulli i mbikëqyrësit:      Drejtorit të Departamentit   

     Kategoria funksionale:       Niveli i koficientave 

     Grada/Koeficienti:        Koeficienti – 8 

     Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 

     Procedura e aplikimit:       I jashtem 

     Orët e punës:        40.00 

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

     Arsyeja e rekrutimit:        Plotesim i vendeve te punes 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Sigurimi i zbatimit të politikave, procedurave ligjore, dhe procedurave standarde për pagat në 

shërbimin civil dhe mbikëqyrja e zbatimit të tyre si dhe menaxhimin, vlerësimin dhe zhvillimin 

e burimeve njerëzore 

 

 

 Detyrat Kryesore  
 

 1. Harton planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të 

objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me realizimin objektivave të njësisë;  

 

 

 2. Analizon dhe përgatit politikat dhe procedurat lidhur me pagat, shtesat në pagë dhe kompensimet tjera dhe 

vlerëson zbatimin e tyre si dhe jep rekomandime për përmirësimin e tyre; 

 

 

 3. Siguron zbatimin e politikave dhe legjislacionit të shërbimit civil gjatë rekrutimit, vlerësimit të rezultateve 

të punës dhe menaxhimit të burimet njerëzore;  

 

 

 4. Bashkërendon punën me zyrtaret e personelit ne Gjykata dhe sigurohet qe pagat, shtesat në pagë dhe 

kompensimet tjera te nëpunësve janë realizuar;  

 

 

 5.  Në bashkëpunim me mbikëqyrësin analizon dhe vlerëson realizimin e objektivave dhe planit të punës të 

divizionit; 

 

 

 6. Bashkëpunon dhe komunikon me njësitë tjera brenda dhe jashtë institucionit për aktivitetet që ndërlidhen 

me fushën e pagave, shtesat në pagë dhe kompensimet tjera 

 

 

 7. Identifikon dhe analizon nevojat për trajnimin, arsimimin dhe zhvillimin e burimeve njerëzore, vlerësimi i 

ndikimit të trajnimeve si dhe rekomandon trajnime adekuate;  

 

 

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

arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyersi; 

 

 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

 1. Njohuri dhe përvojë substanciale në fushën e pagave, shtesave në pagë dhe kompensimet tjera  
 

 2. Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme lidhur me shërbimin civil;  
 

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

dhe aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion 

 

 

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

 

 Kualifikimet arsimore dhe profesionale për këtë pozitë:  
 

 

 1. Diploma universitare në drejtimin Juridik ose Ekonomik ............................................... E nevojshme                                                                          

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

 
    

 



 

 

Pozita: 6 

 
     Titulli i pozitës së punës:     Zyrtar për të Hyra Gjyqësore; Koeficienti - 7; 

 

     Institucioni:     Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës - 1 (një) pozitë   

     Lloji i pozitës:      Karrierës 

     Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 

     Titulli i mbikëqyrësit:      Drejtorit të Departamentit   

     Kategoria funksionale:       Niveli i koficientave 

     Grada/Koeficienti:        Koeficienti – 8 

     Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 

     Procedura e aplikimit:       I jashtem 

     Orët e punës:        40.00 

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

     Arsyeja e rekrutimit:        Plotesim i vendeve te punes 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Të ndihmoj shefin e Divizionit për të Hyra dhe Pasuri dhe drejtorin e Departamentit për Buxhet 

dhe Financa në planifikimin dhe menaxhimin e të hyra dhe depozitave gjyqësore. 

Të siguroj gjenerimin (mbledhjen) e të hyrave gjyqësore në përputhje me rregulloret në fuqi,të 

përpiloj raporte ditore,mujore dhe vjetore për mbledhjen e të hyrave duke u bazuar në udhëzimet 

e KGJK dhe MF. 

Me këtë pozitë synohet të arrihet realizimi i objektivave të Departamentit për Buxhet dhe 

Financa dhe Institucionit duke zbatuar rregullativën ligjore ne fuqi për të hyra dhe depozita 

gjyqësore. 

 

 

 Detyrat Kryesore  
 

 1. Pranimi i raporteve për të hyrat dhe depozitat gjyqësore te bankave komerciale nga Thesari dhe 

specifikimi i tyre sipas gjykatave dhe sipas kodeve ekonomike.                                               

 

 

 2. Procesimi i raporteve ditore tek gjykatat për barazim dhe regjistrimi  
 

 3. Barazimi ditor,mujor,periodik dhe vjetor i te hyrave dhe depozitave gjyqesore me gjykata.  
 

 4. Regjistrimi ditor i të hyrave dhe depozitave në SIMFK të MF.                                           
 

 5.  Të merrë pjesë në trajnime të ndryshme të organizuara nga KGjK apo Institucione tjera në lidhje me të 

hyra dhe depozita gjyqësore  dhe ndërlidhet me MF dhe Institucione tjera qeveritare dhe ndërqeveritare, si 

dhe kryen detyra tjera për Departamentin për Buxhet dhe Financa sipas kërkesës së mbikqyrësit dhe 

Drejtorit të DBF.                                                                                                           

 

 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

 1. Shkathtësi të dëshmuara në planifikimin,përgatitjen dhe menaxhimin e buxhetit .... E nevojshme             
 

 2. Aftësi të dëshmuara në përcjelljen e procedurave të reja financiare dhe implementimin e tyre në praktik..... 

E nevojshme                                                                                                                                                  

 

 

 3. Shkathtësi të dëshmuara në komunikim dhe në ofrimin e shërbimeve për nevoja të institucioneve 

gjyqësore.............. E nevojshme                                                                                                                                             

 

 

 4. Aftësi të organizoj,drejtoj dhe koordinoj programet financiare dhe të buxhetit.......... E dëshirueshme; 

5. Aftësi për njohje dhe përdorim të software dhe programeve kompjuterike.............E dëshirueshme 

 

  

 

 Kualifikimet arsimore dhe profesionale për këtë pozitë:  
 

 

 1. Diploma universitare: në lëmine ekonomike ................................................................... E nevojshme                                                                          

   2. Minimumi 2 vite përvojë pune profesionale në administrim të buxhetit dhe financave... E nevojshme 

               3. Çertifikatë mbi vijimin e trajnimeve profesionale  dhe arsimore ......................................E  dëshirueshme 



 
  
  

 

 

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. 

 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. 

 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.  

 

 Të drejtë konkurrimi kanë të gjithë banorët e Kosovës prej moshës 18-64 vjeçare.  

 

 Konkursi është publikuar më datë: 20/05/2021 dhe mbyllet 03/06/2021 

 

APLIKACIONI:  

 

 Aplikacionet duhet të plotësohen qartë dhe lexueshëm;  

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

 Aplikacionit duhet bashkangjitur kopjen e kontratës së punës dhe dëshmive të punës;  

 Specializimet e ndryshme profesionale 

 Certifikata e përvojës së punës, certifikata të tjera, vërtetime, dy rekomandime etj. 

 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/2019/12/Aplikacioni_Punsimi.xlsx

