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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, 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 dhe Vendimit 

KGJK.Nr. 67/2021 datë 24 Mars 2020 për Aprovimin e planit të përgjithshëm të personelit për 

Administratën e Gjyqësore për vitin 2021 duke përfshirë të gjitha nivelet e Gjykatave dhe Sekretariatin e 

KGJK-së dhe dhënjen e Autorizimit për Drejtorit të Përgjithshëm të Sekretariatit për fillimin e procedurave 

për rekrutim:  

 

 

 

SEKRETARIATI I KESHILLIT GJYQESOR TE KOSOVES 

publikon: KONKURS I BRENDSHËM  Nr. 01/2021 

 

 

 

 

1. Administrator i Gjykatës; kodi: DR/190; koeficienti:  Koeficienti - 10;  

 

1.1 Gjykata Themelore Prishtinë: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

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

 

 

 

2. Ndihmës Administrator i Gjykatës; kodi: DR/880; koeficienti:  Koeficienti - 9;  

 

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

2.2 Gjykata Themelore Pejë- dega Istog: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

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

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

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



 

 

 

3. Bashkëpunëtor Profesional; kodi: AK/190; koeficienti:  Koeficienti - 9;  

 

3.1 Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme:  numri i ekzekutuesve – 4 (katër) pozita; 

3.2 Gjykata e Apelit: numri i ekzekutuesve – 7 (shtatë) pozita; 

3.3 Gjykata Themelore Prishtinë: numri i ekzekutuesve – 8 (tetë) pozita; 

3.4 Gjykata Themelore Prishtinë – dega Gllogovc: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

3.5 Gjykata Themelore Prishtinë – dega Lipjan: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

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

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

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

3.9 Gjykata Themelore Pejë- dega Istog: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

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

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

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

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

3.15 Gjykata Themelore Mitrovicë: numri i ekzekutuesve – 2 (dy) pozita; 

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

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

pozitë; 

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

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

 

4. Referent; kodi: DR/850; koeficienti:  Koeficienti - 7;  

 

4.1 Gjykata Themelore Prishtinë- dega Podujevë: numri i ekzekutuesve – 3 (tri) pozita; 

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

 

5. Zyrtar i të Hyrave Financiare:kodi: BF/250; koeficienti: Koeficienti - 7; 

  

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

 

6. Zyrtar për Arkiv 2, kodi:AK/160; koeficienti:  Koeficienti - 7:  

 

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

 

7. Zyrtar për Arkiv 3, kodi:AK/140; koeficienti:  Koeficienti - 6:  

 

   7.1 Gjykata Themelore Prishtinë: numri i ekzekutuesve – 2 (dy) pozitë; 

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

 

8. Operator Teknik;, kodi:AD/700; koeficienti:  Koeficienti - 7:  

 

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

9. Zyrtar Ligjor; koeficienti:  Koeficienti – 7.5:  

 

   9.1 Sekretariati i KGJK-së: numri i ekzekutuesve – 2 (dy) pozita; 
 

 



 

 

Përshkrimi i detyrave të punës 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozita: 1  
 

Titulli i pozitës së punës:    Administrator i Gjykatës; 

Institucioni: Gjykata Themelore Prishtinë - 1 (një) pozitë dhe Gjykata Themelore Prizren - 1 (një) 

pozitë; 

Lloji i pozitës:      Karrierës 

Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 

Titulli i mbikëqyrësit:      Kryetarit të gjykatës 

Grada/Koeficienti:        Koeficienti - 10 

Procedura e aplikimit:       I brendshëm 

Orët e punës:        40.00 

Kohëzgjatja e emërimit:      Pa afat   

Arsyeja e rekrutimit:        plotesim i pozitave te lira sipas organogramit 

 

 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Menaxhon dhe mbikëqyrë funksionet administrative të gjykatës në mënyrë autonome, në bashkëpunim 

me kryetarin e gjykatës dhe në koordinim me Sekretariatin e Këshillit. 

 

 

 Detyrat Kryesore  
 

 1. Mbikëqyrë hartimin e raporteve të gjykatës, duke përfshirë raportet statistikore dhe të sigurojë që të 

njëjtat të jenë të sakta dhe të përgatiten me kohë; 

 

 

 2. Mbikëqyrë regjistrimin dhe arkivimin e dosjeve të gjykatës dhe lëndëve të mbyllura dhe mirëmbajtjen 

e dosjeve të gjykatës në formë të plotë dhe të saktë;  

 

 

 3. Mbikëqyrë stafin administrativ të gjykatës dhe zbatimin e rregulloreve për personelin gjyqësorë;   
 

 4. Mbikëqyrë mirëmbajtjen e saktë të financave dhe sigurinë e gjykatës;  
 

 5. Mbikëqyrë zbatimin e rregulloreve të Këshillit dhe procedurat e themeluara nga Këshilli;  
 

 6. Administratori cakton, sipas nevojës, stafin administrativ në detyra të caktuara për të siguruar veprimin 

efektiv dhe efikas të gjykatës; 

 

 

 7. Administratori siguron qasjen e publikut në regjistrat e gjykatës dhe informacionin që mund të 

zbulohet për publikun, në pajtim me ligjet në fuqi; 

 

 

 8. Ndërmerr detyra dhe përgjegjësi të tjera, siç mund të caktohen nga kryetari i gjykatës apo gjyqtari 

mbikëqyrës. 

 

 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

 1.  Shkathtësi të lartë në menaxhim, organizim, caktim të objektivave dhe planifikim;....... E nevojshme     
 

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

 3. Shkathtësi në caktim të objektivave, planifikim të punës dhe analizë........................ 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 nevojshme     
 

 2. Gjashte (6) vite përvojë pune profesionale, përfshirës së paku tri (3) vite në pozitë drejtuese;.. E 

nevojshme     

 

 3.  Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, internet) ;.. E 

nevojshme     

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozita: 2  
 

Titulli i pozitës së punës:    Ndihmës Administrator i Gjykatës; 

Institucioni: Gjykata Themelore Prizren- dega Dragash: - 1 (një) pozitë; Gjykata Themelore Pejë- 

dega Istog: - 1 (një) pozitë;   Gjykata Themelore Gjakovë- dega Malishevë: - 1 (një) pozitë;  Gjykata 

Themelore Gjakovë- dega Rahovec: - 1 (një) pozitë dhe  Gjykata Themelore Ferizaj- dega Kaçanik: - 

1 (një) pozitë 

Lloji i pozitës:      Karrierës 

Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 

Titulli i mbikëqyrësit:      Kryetarit të gjykatës 

Grada/Koeficienti:        Koeficienti - 9 

Procedura e aplikimit:       I brendshëm 

Orët e punës:        40.00 

Kohëzgjatja e emërimit:      Pa afat   

Arsyeja e rekrutimit:        plotesim i pozitave te lira sipas organogramit 

 

 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Ndihmes administratori i gjykates menaxhon dhe mbikeqyre funksionet administrative te deges se 

gjykates ne bashkepunim me gjyqtarin mbikeqyres dhe ne koordinim me kryetarin dhe administratorin 

e gjykates themelore. 

 

 

 Detyrat Kryesore  
 

 1. Mbikëqyrë hartimin e raporteve të degës së gjykatës, duke përfshirë raportet statistikore dhe të sigurojë 

që të njëjtat të jenë të sakta dhe të përgatiten me kohë; 

 

 

 2. Mbikëqyrë regjistrimin dhe arkivimin e dosjeve të degës së gjykatës dhe lëndëve të mbyllura dhe 

mirëmbajtjen e dosjeve të degës së gjykatës në formë të plotë dhe të saktë;  

 

 

 3. Mbikëqyrë stafin administrativ të degës së gjykatës dhe zbatimin e rregulloreve për personelin 

gjyqësorë;  

 

 

 4. Mbikëqyrë mirëmbajtjen e saktë të financave dhe sigurinë e degës së gjykatës;  
 

 5. Mbikëqyrë zbatimin e rregulloreve të Këshillit dhe procedurat e themeluara nga Këshilli;  
 

 6. Mbikëqyrë organizimin dhe mbajtjen e mbledhjeve te rregullta me stafin administrativ per te 

identifikuar nevojat dhe sfidat e punes se tyre; 

 

 

 7. Siguron qasjen e publikut në regjistrat e degës së gjykatës dhe informacionin që mund të zbulohet për 

publikun në pajtim me ligjet në fuqi; 

 

 

 8. Ndërmerr detyra dhe përgjegjësi të tjera, qe i caktohen nga gjyqtari mbikeqyres, kryetari i gjykates dhe 

administratori i gjykates. siç mund të caktohen nga kryetari i gjykatës apo gjyqtari mbikëqyrës. 

 

 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

 1.  Shkathtësi të lartë në menaxhim, organizim, caktim të objektivave dhe planifikim;....... E nevojshme     
 

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

 3. Shkathtësi në caktim të objektivave, planifikim të punës dhe analizë........................ 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 nevojshme     
 

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

 3.  Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, internet) ;.. E 

nevojshme     

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozita: 3  
Titulli i pozitës së punës:    Bashkëpunëtor Profesional; 

Institucioni: Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme:  numri i ekzekutuesve – 4 (katër) pozita; Gjykata e 

Apelit: numri i ekzekutuesve – 7 (shtatë) pozita; Gjykata Themelore Prishtinë: numri i ekzekutuesve – 8 

(tetë) pozita; Gjykata Themelore Prishtinë – dega Gllogovc: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; 

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

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

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

Themelore Pejë- dega Istog: numri i ekzekutuesve – 1 (një) pozitë; Gjykata Themelore Pejë- dega 

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

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

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

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

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

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

Ferizaj- dega Kaçanik: 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 brendshëm 

Orët e punës:        40.00 

Kohëzgjatja e emërimit:      Pa afat   

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: 4  
 

Titulli i pozitës së punës:    Referent; 

Institucioni:     Gjykata Prishtinë – dega Podujevë - numri i ekzekutuesve – 3 (tri) pozita; dhe Gjykata 

Ferizaj – dega Kaçanik - numri i ekzekutuesve – 1 (një) 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 brendshëm 

Orët e punës:        40.00 

Kohëzgjatja e emërimit:      Pa afat   

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

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Pozita: 5 

 
     Titulli i pozitës së punës:     Zyrtar i të Hyrave Financiare 

     Institucioni:     Gjykata e Apelit - 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 brendshëm 

     Orët e punës:        40.000 

     Kohëzgjatja e emërimit:      Pa afat   

     Nr. i referencës së planit të personelit      

     Arsyeja e rekrutimit:        Plotesim e vendeve te punes 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Të siguroj grumbullimin (gjenerimin)e të hyrave dhe depozitave gjyqësore nga gjykatat në përputhje me 

rregulloret në fuqi,të përpiloj raporte ditore ,mujore dhe vjetore për grumbullimin e të hyrave dhe 

depozitave gjyqësore duke u bazuar në udhëzimet e KGJK-së dhe MF-it. 

 

 

 Detyrat Kryesore  
 

 1. Procesimi i  raporteve ditore dhe përgatitja e  raporteve mujore të të hyrave dhe depozitave gjyqësore të 

barazuara sipas secilës gjykatë dhe KGjK-së që grumbullojnë të hyra dhe depozita gjyqësore.         

 

 

 2. Përgatitja e  formularëve  për regjistrimin e furnitorëve ne sistemin e Free-balancit.                              
 

 3. Ppërgatitja e  lëndëve  për pagesë dhe  kthimi i  depozitave në MEF sipas vendimit të gjykatës.          10%                                                          
 

 4. Barazimi i raporteve mujore ,periodike dhe vjetore te te hyrave dhe depozitave gjyqësore me MF sipas 

sistemit te Freebalancit.                                                                                                                                             

 

 

 5.  Përgatitja e raporteve ditore, mujore, periodike dhe vjetore për të hyrat dhe depozitat gjyqësore të 

regjistruara në sistemin e Freebalancit në MF sipas llojit të hyrave dhe depozitave  gjyqësore                 

 

 

 6. Përgatitja  dhe realizimi i lendeve për kthim te mjeteve nga te hyrat dhe depozitat gjyqësore sipas 

vendimit të gjykatës .                                                                                                                                                                                     

 

 

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

hyrat dhe depozitat gjyqësore si dhe ndërlidhet me MF dhe Institucione tjera qeveritare dhe 

ndërqeveritare.                                                                                                                                                         

 

 

 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 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 Ekonomi ......................................................................... E nevojshme                                                                          

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

 
  

 

 
  



 

Pozita: 6  
 

    Titulli i pozitës së punës:     Zyrtar për Arkiv 2 

     Institucioni:     Gjykata Themelore në Gjakovë - 1 (një) pozitë 

     Lloji i pozitës:      Karrierës 

     Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 

     Titulli i mbikëqyrësit:      Udhëheqës i Zyrës për Menaxhim e Lëndëve 

     Kategoria funksionale:       Niveli i koficientave 

     Grada/Koeficienti:        Koeficienti - 7 

     Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 

     Procedura e aplikimit:       I brendshëm 

     Orët e punës:        40.000 

     Kohëzgjatja e emërimit:      Pa afat   

     Nr. i referencës së planit të personelit      

     Arsyeja e rekrutimit:        Plotësim i pozitës së lirë. 

 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Të Administroj me tërë planin mbi krijimin e të dhënave, organizimin, përdorimin, ruajtjen, hedhjen 

dhe konservimin e lëndëve. Përgjegjës për udhëheqjen e lëndëve të ngarkuara  dhe arkivin e gjykatës. 

 

 

 Detyrat Kryesore  
 

 1. Kryesisht përgjegjës për veprimtarin asgjësuese.                                                                                      
 

 2. Përgjegjës posaçërisht për implementimin e rendit për ruajtjen/ shkatërrimin e lëndëve gjyqësore – lëndët 

civile, lëndët administrative, lëndët penale, etj. – në kuadër të ligjit ekzistues, Rregulloreve dhe Udhëzimeve 

Administrative.                                                                                                                                           

 

 

 3. Do të jetë përgjegjës për implementimin dhe përdorimin e të dhënave elektronike nëpërmjet data fajllit, data 

bazës, fajllit Word të proceduara etj.  

 

 

 4. Siguron që të dhënat elektronike, data baza, të jenë të gatshme për qasje të gjykatësve dhe prokurorëve dhe 

të janë të mbrojtura nga shkatërrimet e paqëllimta.                                                                               

 

 

 5.  Ruajtjen e të gjitha dokumenteve gjyqësore, të cilat kanë vlerë historike, shkencore apo politike për shtetin 

dhe janë të rëndësishme për historinë e përgjithshme apo vendore, dhe të gjitha të tjera sikurse është 

specifikuar nga autoritetet e përshtatshme. Përcaktimi i vlerës historike është definuar me ligj.            

 

 

 6. Përgjegjës për udhëheqjen e lëndëve të ngarkuara  dhe arkivin e gjykatës.                                             
 

 7. Ofrim të punës cilësore dhe kryen edhe punë tjera sipas nevojës .                                                          
 

 8. Si dhe kryen edhe detyra tjera sipas kërkesës se eprorit të tij.                                                                         
 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

  
 

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

 2. Aftësitë e shkëlqyeshme organizative, duke e përfshirë mundësin e administrimit dhe mirëmbajtjes së 

lëndëve ekzekutive dhe shkatërrimin e lëndëve sipas rregulloreve ekzistuese;                       

 

 

 3. Aftësi të rregullimit dhe ruajtjes së kujdesshme të dosjeve të gjitha  lëndëve gjyqësore.          
 

 4. Aftësi  për punë të pavarur dhe vendosje të prioriteteve.                                                           
 

 5. Njohja e kompjuterit (Word,  Excel).                                                                                        
 

 

 Kualifikimet arsimore dhe profesionale për këtë pozitë:  
 

 

 1. Diplomë universitare: Fakulteti Juridik, Administrate publike, Ekonomik, Filozofik..... E nevojshme                                                                         

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

 
  

 



 

 

Pozita: 7 

 
     Titulli i pozitës së punës:     Zyrtar për Arkiv 3   

     Institucioni:     Gjykata Themelore Prishtinë - 2 (dy) pozita dhe Gjykata Themelore Gjakovë – 1 (një) pozitë 

     Lloji i pozitës:      Karrierës 

     Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 

     Titulli i mbikëqyrësit:      Udhëheqës i Divizionit për Menaxhimin e Lëndëve 

     Kategoria funksionale:       Niveli i koficientave 

     Grada/Koeficienti:        Koeficienti - 6 

     Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 

     Procedura e aplikimit:       I brendshëm 

     Orët e punës:        40.000 

     Kohëzgjatja e emërimit:      Pa afat   

     Nr. i referencës së planit të personelit      

     Arsyeja e rekrutimit:        Plotesim i vendeve te punes 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Të administroj me tërë planin mbi krijimin e të dhënave, organizimin, përdorimin, ruajtjen, 

hedhjen dhe konservimin e lëndëve. Përgjegjës për udhëheqjen e lëndëve të ngarkuara dhe 

arkivin e gjykatës. 

 

 

 Detyrat Kryesore  
 

 1. Përgjegjës posaçërisht për implementimin e rendit për ruajtjen/ shkatërrimin e lëndëve gjyqësore – lëndët  

civile, lëndët administrative, lëndët penale, etj. – në kuadër të ligjit ekzistues, Rregulloreve dhe 

Udhëzimeve Administrative 

 

 

 2. Do të jetë përgjegjës për implementimin dhe përdorimin e të dhënave elektronike nëpërmjet data fajllit, 

data bazës, fajllit Word të proceduara etj 

 

 

 3. Siguron që të dhënat elektronike, data baza, të jenë të gatshme për qasje të gjykatësve dhe prokurorëve 

dhe të janë të mbrojtura nga shkatërrimet e paqëllimta. 

 

 

 4. Ruajtjen e të gjitha dokumenteve gjyqësore, të cilat kanë vlerë historike, shkencore apo politike për shtetin  

dhe janë të rëndësishme për historinë e përgjithshme apo vendore, dhe të gjitha të tjera sikurse është  

specifikuar nga autoritetet e përshtatshme. Përcaktimi i vlerës historike është definuar me ligj. 

 

 

 5.  Përgjegjës për udhëheqjen e lëndëve të ngarkuara dhe arkivin e gjykatës;  
 

 6. Kryesisht përgjegjës për veprimtarin asgjësuese.                                                                                      
 

 7. Ofrim të punës cilësore dhe kryen edhe punë tjera sipas nevojës.                                                          
 

 8. Si dhe kryen edhe detyra tjera sipas kërkesës se eprorit të tij.                                                                         
 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

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

 2. Aftësitë e shkëlqyeshme organizative, duke e përfshirë mundësin e administrimit dhe mirëmbajtjes së 

lëndëve ekzekutive dhe shkatërrimin e lëndëve sipas rregulloreve ekzistuese;                       

 

 

 3. Aftësi të rregullimit dhe ruajtjes së kujdesshme të dosjeve të gjitha  lëndëve gjyqësore.          
 

 4. Aftësi  për punë të pavarur dhe vendosje të prioriteteve.                                                           
 

 5. Njohja e kompjuterit (Word,  Excel).                                                                                        
  

 

 Kualifikimet arsimore dhe profesionale për këtë pozitë:  
 

 

 1. Diplomë e shkollës së mesme............................................................................................ E nevojshme      

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

 
     



 
 

 

 

 

Pozita: 8 

 
     Titulli i pozitës së punës:     Operator Teknik 

     Institucioni:     Gjykata Themelore Mitrovicë   - 1 (një) pozitë   

     Lloji i pozitës:      Karrierës 

     Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 

     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 brendshëm 

     Orët e punës:        40.000 

     Kohëzgjatja e emërimit:      Pa afat   

     Nr. i referencës së planit të personelit      

     Arsyeja e rekrutimit:        Plotesim i vendeve te punes 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Te mirëmbaj pajisjet dhe siguroj ruajtjen ne mënyrë elektronike procesverbalet si dhe te kryej 

punët e operatorit me pajisjet CCTV dhe sistemin për mbrojtjen e dëshmitarëve në Gjykatë, të 

ndihmon në mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e pajisjeve të audio incizimit etj 

 

 

 Detyrat Kryesore  
 

 1. Operonë me pajisjet CCTV gjatë seancave gjyqësore,sistemet për mbrojtjen e dëshmitarëve në 

studion televizive gjatë seancave gjyqësore, marrjes së dëshmive etj 

 

 

 2. Kujdeset për incizimin, montimin e inçizimve  
 

 3. Përgaditë sistemet audio dhe video para fillimit të seancave gjyqësore,kujdeset për pajisjet e audio 

inqizimit,përkthimit simulan gjatë seancave gjyqësore. 

 

 

 4. Trajnimin e operatorëve tjerë për të punuar me pajisjet e audio-inçizimit përkthimit simultan  
 

 5.  Mirëmbajtja e pajisjeve për mbrojtjene dëshmitarëve audioi nqizimit etj;  
 

 6. Ndihmon ekipin në konfigurimin dhe planifikimin e sistemit në korelacion me punën e Gjykatave.                                                                                      
 

 7. Përcjellë zhvillimin e teknologjisë dhe mundësitë për aplikimin e tyre për nevojat e Gjykatave.                                                          
 

 8. Kryen edhe detyra tjera sipas nevojës.                                                                         
 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

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

gojë 

 

 

 2. Aftësi të operimit me pajisje të teknologjisë informative;                        
 

 3. Aftësi të manipulimit me pajisje elektronike.          
 

 4. Të njohë mirë Windows XP).                                                           
  

 

 Kualifikimet arsimore dhe profesionale për këtë pozitë:  
 

 

 1. Diplomë e shkollës së mesme............................................................................................ E nevojshme                                                                         

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

 
    

 

 

 

 

 



 

 

 

Pozita: 9 

 
     Titulli i pozitës së punës:     Zyrtar Ligjor 

     Institucioni:     Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës - 2 (dy) pozita   

     Lloji i pozitës:      Karrierës 

     Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 

     Titulli i mbikëqyrësit:      Drejtori i pergjithshem i Sekretariatit  

     Kategoria funksionale:       Niveli i koficientave 

     Grada/Koeficienti:        Koeficienti – 7.5 

     Mbulese buxhetore sipas ligjit të buxhetit:       ✓ 

     Procedura e aplikimit:       I brendshëm 

     Orët e punës:        40.000 

     Kohëzgjatja e emërimit:      Pa afat   

     Nr. i referencës së planit të personelit      

     Arsyeja e rekrutimit:        Plotesim i vendeve te punes 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Ofrimi i shërbimeve dhe këshillave profesionale ne fushën e hartimit te politikave dhe lecjicionit 

nga fushëveprimeve i gjyqësorit , respektivisht KGJK dhe gjykatave 

 

 

 Detyrat Kryesore  
 

 1. Siguron përputhshmërinë e projektligjeve dhe akteve tjera nënligjore me legjislacionin në fuqi në Kosovë  
 

 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. Përgaditë sistemet audio dhe video para fillimit të seancave gjyqësore,kujdeset për pajisjet e audio 

inqizimit,përkthimit simulan gjatë seancave gjyqësore. 

 

 

 4. Bën hulumtime dhe analiza të informatave në temat e caktuara nga mbikëqyrësi dhe identifikon opsionet 

ose çështjet për shqyrtim 

 

 

 5.  Sipas kërkesës dhe sipas udhëzimeve të nivelit më të lartë jep opinione ligjore si dhe bën hartimin e 

projektmarrëveshjeve, projektvendimeve dhe projekt akteve të tjera 

 

 

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

me fushën e legjislacionit 

 

 

 7. Është përgjegjës për pajtueshmërisë e projektligjeve dhe të akteve të tjera nënligjore me Kushtetutën dhe 

me legjislacionin në fuqi të Republikën e Kosovës 

 

 

 8. Kryen edhe punë tjera në pajtim me qëllimin e vendit të punës të cilat mund të kërkohen kohë pas kohe 

nga mbikëqyrës 

 

 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

 1. Njohuri të thellë dhe të specializuar në fushën e legjislacionit dhe hartimin e akteve ligjore  
 

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

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

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

 
    

 

 



 

VËREJTJE: 

 

Konkursi është i brendshem dhe të drejtë konkurrimi kanë:  

 Pozitat në Dhomën e posaçme e Gjykatës Supreme: të gjithë të punësuarit në Gjykatën Supreme të 

cilët plotësojnë kushtet formalo juridike;   

 Pozitat në Gjykatën e Apelit:  për pozitën Bashkëpunëtor Profesional të gjithë të punësuarit në 

Gjykatën e Apelit të cilët plotësojnë kushtet formalo juridike ndërsa për pozitën Zyrtar i të Hyrave 

Financiare të gjithë të punësuarit në Sistemin gjyqësor;  

 Pozitat në Gjykatat Themelore:  Të gjithë të punësuarit në Gjykatën Themelore, të cilët plotësojnë 

kushtet formalo juridike, në të cilat është publikuar pozita;   

 Pozitat në Sekretariatin e KGJK-se:  Të gjithë të punësuarit në Sekretariatin e KGJK-se, të cilët 

plotësojnë kushtet formalo juridike, në të cilat është publikuar pozita;   

 

 Konkursi është publikuar më datë: 31/03/2021 dhe mbyllet 07/04/2021 

 

 

APLIKACIONI:  

 

 Aplikacionet duhet të plotësohen qartë dhe lexueshëm;  

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

 Aplikacionit duhet bashkangjitur kopjen e 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 ku janë 

shpallura konkurset;  

 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 . 

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

prapa. 

Shkarko Aplikacionin 

 

 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.  
 

http://www.gjyqesori-rks.org/
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/2019/12/Aplikacioni_Punsimi.xlsx

