
 

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

Udhëzimit 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, 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 Marrëveshjes në mes të GIZ dhe Sekretariatit të KGJK për mbështetjen e Departamentit 

të Administratës së Përgjithshme të SKGJK, datë 10 shtator 2019 nr. Reference 273/2019:   

 

SEKRETARIATI I KESHILLIT GJYQESOR TE KOSOVES 

publikon: 

 

KONKURSIN 

Nr 05/2019 

Marrëveshje për Shërbime të Veçanta 

 

 

 Zyrtar Ligjor në Departamenttin e Administratës së Përgjithshme në Sekretariatin e 

KGJK-së ------------- 1 pozitë  

 

 

Përshkrimi i detyrave të punës 

 

Titulli i pozitës: Zyrtar Ligjor në Departamenttin e Administratës së Përgjithshme në 

Sekretariatin e KGJK-së 
Paga mujore: 534 Euro BRUTO 

Nëpunësi mbikëqyrës: Drejtori i DAP / SKGJK   

Kohëzgjatja: 6 (gjashtë) muaj   

 

Qëllimi i vendit te punest: Qëllimi i projekt propozimit është që GIZ të mbështetë 
Departamentin e Administratës së Përgjithshme për t’i ndihmuar nëpunësve aktual në 
përmirësimin e procedurave rekrutuese, angazhimin rreth dosjeve të gjyqtarëve duke i 
ndarë ato në lëmitë përkatëse (penale, civile, administrative, ekonomike, kundërvajtje). 
Dosjet e gjyqtarëve të jenë të rregulluara në atë mënyrë që të ndahet çdo fazë e përvojës së 
tyre profesionale brenda dhe jashtë institucionit ku veprojnë. Në këtë mënyrë, të 
kategorizohet dosja në: zhvillim të karrierës, arritjeve profesionale, aktiviteteve të 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS 
SUDSKI SAVET KOSOVA - KOSOVO JUDICIAL COUNCIL 

SEKRETARIATI – SEKRETARIJAT - SECRETARIAT 



ndryshme, lëndëve që zgjidhin, etj. Kështu do të eliminoheshin dosjet e pakompletuara dhe 
të mangëta dhe do të përmirësoheshin kushtet e punës së gjyqtarëve.   
   

Detyrat Kryesore:  

 

1. Kujdeset  që proceset  e rekrutimit të zbatohen në pajtim me legjislacionin e shërbimit civil; 

20% 

2. Kujdeset që shpalljet për publikim e vendeve të lira të punës të jenë në pajtim me standardet e 

përcaktuara me rregulloret përkatëse; 15%  

3. Pranon, regjistron dhe verifikon aplikacionet e kandidatëve të cilët kanë aplikuar për pozita të 

lira të punës; 15%  

4. Përgatit dokumentacionin e nevojshëm për komisionin lidhur me procesin e rekrutimit; 10%  

5. Siguron që listat e pagave të stafit të institucionit janë përgatitur në pajtim me procedurat 

ligjore;10% 

6. Përditëson dosjet e personelit me të dhëna dhe dokumente relevante dhe kujdeset që të gjitha 

llojet e pushimeve të stafit janë proceduar në pajtim me procedurat ligjore  10% 

7. Përgjegjës për raportim të punës te përgjegjësi kompetent për dhënien e shënimeve dhe 

raporteve  lidhur me  të gjitha kërkesat  e pranuara dhe për parregullsive eventuale; 10% 

8. Kryen edhe detyra tjera në pajtim me ligjet dhe rregulloret aktuale të cilat me arsye mund të 

kërkohen kohë pas kohe nga mbikëqyrësi; 10% 

 

Shkathtësitëaftësitë e kërkuara:  

 Të ketë shkathtësi shumë të mira të komunikimit.                               

 Të ketë shkathtësi të të shprehurit me shkrim dhe të hartimit të raporteve                                                                                                                      

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

gjyqësore.                                                                                                 

 

Kualifikimet arsimiore dhe profesinale dhe përvoja e punës për kët post:  

1. Diplomë universitare në juridik – e nevojshme  

3. Përvoja relevante 2 vjeçare – e nevojshme  

 

Konkursi është publikuar më datë: 7 tetor 2019 dhe mbyllet 10 tetor 2019  

 

Afati i aplikimit për këto pozita është 3 ditë pune nga data e publikimit në web faqen zyrtare të 

KGJK-së dhe në tabelën e shpalljeve  të Sekretariatit të KGJK-së respektivisht nga data 7 tetor 

2019 dhe mbyllet 10 tetor 2019 
Aplikacionet mund t’i merrni dhe t’i dorëzoni në Sekretariati i KGJK-së, Rruga ‘’Luan Haradinaj’’ 

nr. 133, Prishtinë pn në Zyrën e Pranimit.  

 

 

Shkarko Aplikacionin  

 

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.  

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


 

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. certifikata e përvojës së punës, certifikata të tjera;  

 

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. 

 

 

                                                                                                     


