
 

 
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. 04/2019 

1. Për pozitën: Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - DR/470 – Bashkëpunëtor 

Profesional; kodi:AK/190; grada: Grade 7, koeficienti:     Koeficienti - 9; numri i 
ekzekutuesve:  

 Gjykata e Apelit: 5 – pozita (1 prej tyre e rezervuar për komunitetin serb në Divizionin e 
Apelit);  

 Gjykata Themelore Prishtinë - dega Gllogov: - 1 pozitë;  

 Gjykata Themelore Prishtinë – Graçanicë: 2 – pozita;  

 Gjykata Themelore Prishtinë - Fushë Kosovë: 1 – pozitë;  

 Gjykata Themelore Pejë – 3 pozita;  

 Gjykata Themelore Pejë - dega Istog: - 1 – pozitë;   

 Gjykata Themelore Mitrovicë: 1 – pozitë e rezervuar për komunitetin serb sipas 
Marrëveshjes së Brukselit;  

 Gjykata Themelore Gjakovë: - 1 pozitë; dhe  

 Gjykata Themelore Gjakovë - dega Rahovec: - 1 - pozitë     
 

2. Për pozitën: Ndihmës Administrator i Gjykatës; kodi: DR/080; grada:      Grade 6; koeficienti: 
Koeficienti -9 ; numri i ekzekutuesve: 1 (një); për Institucionin: Gjykata Themelore Ferizaj – 

dega Kaçanik 
3. Për pozitën: Udhëheqës i Divizionit për Logjistikë   ; kodi: DR/880; grada: Grade 6; 

koeficienti: Koeficienti -9 ; numri i ekzekutuesve: 1 (një); për Institucionin: Gjykata 

Themelore Ferizaj;    
4.  Për pozitën: Referent i Lartë; kodi:DR/850; grada:      Grade 9; koeficienti: Koeficienti - 7; 

numri i ekzekutuesve: 1 (një); për Institucionin: Gjykata Themelore Ferizaj;     
5. Për pozitën: Zyrtar për Arkiv 3 ; kodi:AK/1400; grada: Grade 12; koeficienti: Koeficienti - 6; 

numri i ekzekutuesve: 1 (një); për Institucionin: Gjykata Themelore Ferizaj;    

 

 



 

 

6. Për pozitën: Zyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa; kodi:BF/200; grada: Grade 8; 
koeficienti: Koeficienti - 8; numri i ekzekutuesve: 1 (një); për Institucionin: Gjykata 

Themelore Prishtinë;     
7. Për pozitën: Zyrtar i Lartë i Personelit ; kodi:PE/020; grada: Grade 8; koeficienti: Koeficienti 

- 8; numri i ekzekutuesve: 1 (një); për Institucionin: Gjykata Themelore Prishtinë;    

 
Përshkrimi i detyrave të punës 

 
Pozita 1 

 

 Titulli i pozitës së punës:     Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - DR/470 – 

Bashkëpunëtor Profesional  
Institucioni:     Gjykata e Apelit, Gjykata Themelore Prishtinë - dega Gllogovc, Gjykata 

Themelore Prishtinë - Graçanicë dhe Gjykata Themelore Prishtinë - Fushë Kosovë, Gjykata 

Themelore Pejë dhe Gjykata Themelore Pejë - dega Istog, Gjykata Themelore Mitrovicë, 

Gjykata Themelore Gjakovë dhe Gjykata Themelore Gjakovë - dega Rahovec 

Departamenti/Drejtoria:     Në Gjykatë – Zyra e Kryetarit; në degë – Zyra e Gjyqtarit 

mbikëqyrës 

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 - 9 

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

Data e kërkesës:       10/09/2019 
Numri i ekzekutuesve:    Gjykata e Apelit: 5 – pozita (1 prej tyre e rezervuar për komunitetin 
serb në Divizionin e Apelit); Gjykata Themelore Prishtinë - dega Gllogov: - 1 pozitë; Gjykata 

Themelore Prishtinë – Graçanicë: 2 – pozita; Gjykata Themelore Prishtinë - Fushë Kosovë: 1 – 
pozitë; Gjykata Themelore Pejë – 3 pozita; Gjykata Themelore Pejë - dega Istog: - 1 – pozitë;  

Gjykata Themelore Mitrovicë: 1 – pozitë e rezervuar për komunitetin serb sipas Marrëveshjes 
së Brukselit; Gjykata Themelore Gjakovë: - 1 pozitë; dhe Gjykata Themelore Gjakovë - dega 
Rahovec: - 1 - pozitë     

Orët e punës:        40.00 
Kohëzgjatja e emërimit:        

Nr. i referencës së planit të personelit      
Arsyeja e rekrutimit:        Plotësim i pozitave të lira 

 

 

 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  dhe 

kundërvajtëse 

 

 

 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. Angazhohet  në procedurat për zgjidhjen alternative të kontesteve gjyqësore  
 

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

 

 

 7. Bënë anonimizimin e   vendimeve gjyqësore   
 

 8. Kryen edhe punë tjera sipas nevojës  
 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

 1. Tre (3) vite përvojë pune në lëmin juridike....................................................... E nevojshme   
 

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

 3. Diplomë të fakultetit juridik, ....................................................... E nevojshme   
 

 4. Të ketë shkathtësi të dëshmuara ndër-personale. 
 

 Komunikim të shkëlqyeshëm me shkrim dhe me gojë. 

 Aftësi  të kryej hulumtime gjyqësore.  

 Njohuri në procedurat e Gjykatave .  

 

 

 

Pozita 2 

 

 Titulli i pozitës së punës:     Ndihmës Administrator i Gjykatës 

Institucioni:     Gjykata Themelore në Ferizaj 
Departamenti/Drejtoria:     Gjykata Themelore në Ferizaj–Dega Kaçanik 
Divizioni/Njësia:     Gjyqtari Mbikëqyrës i Degës së Gjykatës  

Lloji i pozitës:      Karrierës 
Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 

Titulli i mbikëqyrësit:      Gjyqtari Mbikqyrës 
Kategoria funksionale:       Niveli i koficientave 
Grada/Koeficienti:        Koeficienti - 9 

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:        40.00 

Kohëzgjatja e emërimit:        
Nr. i referencës së planit të personelit      
Arsyeja e rekrutimit:        Plotësim i pozitës së lirë. 

 

 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Zhvillimi dhe mbikëqyrja e zbatimit të politikave dhe procedurave standarde dhe ofrimi i shërbimeve 

të përkthimeve, arkivimit të lëndëve, menaxhimin e pasurive, transportin dhe logjistikën.  

 

 

 Detyrat Kryesore  
 

 1. Menaxhon punën e përgjithshme të degës së gjykatës  dhe ndihmon Gjyqtarin Mbikëqyrës si dhe 

Administratorin e gjykatës  në caktimin e objektivave dhe zhvillimin e planit të punës për 
përmbushjen e këtyre objektivave:                                                                                                           

 



 
 

 

 2. Menaxhon stafin e degës së gjykatës, në bashkëpunim me Gjyqtarin Mbikëqyrës dhe Administratorin 
e gjykatës në organizimin e punën përmes ndarjes së detyrave tek të varurit, ofron udhëzime dhe 

monitoron punën e stafit për të ofruar produkte dhe shërbime cilësore:                

 

 

 3. Ndihmon Gjyqtarin Mbikëqyrës në vlerësimin e proceseve dhe procedurave të brendshme dhe 

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

 

 

 4. Menaxhon ofrimin e produkteve dhe shërbimeve në fushën menaxhimit të lendeve gjyqësore,  

logjistikes dhe financave :                                                                                                                              

 

 

 5. Zhvillon dhe propozon politika në lidhje me ecurinë e lendeve gjyqësore:                                       
 

 6. Ekzaminon dhe ofron komente rreth akteve nënligjore dhe koordinohet me ep rorin e njësisë  ligjore 
të KGJK-së për dizajnimin e rregulloreve rreth mbarëvajtjes së punëve në degën e gjykatës:  

 

 

 7. Koordinon punën dhe bashkëpunon me eprorët tjerë në institucion:                                              
 

 8. Bën vlerësimin e rregullt të stafit nën mbikëqyrje të tij/saj dhe përkrahë zhvillimin e tyre përmes 

trajnimit për kryerje të detyrave të tyre në përputhje me standardet e kërkuara dhe kryen detyra tjera 
sipas nevojës.                                                                                                                                            

 

 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

 1. Diplomë Universitare – Fakulteti Juridik. ....................................................... E nevojshme                                                                    
 

 2. Njohuri dhe përvojë substanciale në menaxhimin e lendeve, përkthimeve, arkivit, pasurive, 
transportin dhe logjistikën:                                                                                               

 

 

 3. Aftësi komunikuese, negociuese dhe bindëse në menaxhim;                                     
 

 4. Shkathtësi në caktim të objektivave , planifikim të punës dhe analizë :                   
 

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

 6. Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel):              
 

 7. Pesë (5) vite përvojë pune. ....................................................... E nevojshme                                                                                    
 

 
Pozita 3 

 

 Titulli i pozitës së punës:     Udhëheqës i Divizionit për Logjistikë 
Institucioni:     Gjykata Themelore në Ferizaj 
Departamenti/Drejtoria:     Gjykata Themelore në Ferizaj - Dega Ferizaj  

Divizioni/Njësia:      
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 - 9 

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:        Plotësim i pozitës së lirë. 

 

 



  

 

Qëllimi i vendit të punës 

 

 

 1. Zhvillimi dhe mbikëqyrja e zbatimit të politikave dhe procedurave standarde dhe ofrimi i 

shërbimeve të transportit, logjistikës TI-së, sigurisë dhe mirëmbajtjes. 

 

 

 Detyrat Kryesore  
 

 1. Udhëheqë punën e gjithmbarshme të zyrës dhe ndihmon mbikëqyrësin  në caktimin e 
objektivave dhe hartimin e planit të punës për përmbushjen e këtyre objektivave;  

 

 

 2. Menaxhon me stafin e zyrës dhe bën ndarjen e detyrave tek bartësit e tij, ofron udhëzime 
dhe monitoron punën e stafit për të siguruar produkte dhe shërbime cilësore;  

 

 

 3. Ndihmon mbikëqyrësin në vlerësimin e proceseve dhe procedurave të brendshme dhe 
rekomandon ndryshime/përmirësime me qëllim të ngritjes së efikasitetit në punë 

 

 

 4. Harton spacifikat dhe mbikëqyrë stafin në hartimin e specifikave për pajisjet e 
Teknologjisë Informative, transportit, furnizimit, servisimit, kontraktimit si dhe lëmit tjera 
në kompetencë të zyrës;  

 

 

 5. Identifikon, planifikon dhe bën kërkesa në institucionin përkatës për nevojat e sigurisë 
transportit dhe mirëmbajtjes;  

 

 

 6. Harton planin e shpenzimeve për nevojat e sigurisë, transportit dhe mirëmbajtjes;   
 

 7. Organizon ofrimin e shërbimeve logjistike përmes depove përkatëse dhe shërbimeve të 
transportit;  

 

 

 8. Bën vlerësim të rregullt të stafit nën mbikëqyrje të tij dhe përkrah zhvillimin dhe trajnimin 
e stafit.  

 

 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

 1. Diplomë Universitare – Fakulteti Juridik, Ekonomik, Administratë Publike. 
....................................................... E nevojshme 

 

 

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

 3. Njohuri dhe përvojë substanciale në fushën përkatëse;  
 

 4. Aftësi koordinuese dhe mbikëqyrëse të punës së vartësve të tij;  
 

 5. Shkathtësi të mira të komunikimit, caktim të objektivave, planifikim dhe analizë të punës  
 

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

 

 

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

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

Pozita 4 

 

 Titulli i pozitës së punës:     Referent i Lartë 

Institucioni:     Gjykata Themelore në Ferizaj 
Departamenti/Drejtoria:     Gjykata Themelore në Ferizaj - Dega Ferizaj  
Divizioni/Njësia:      

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 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:        Plotësim i pozitës së lirë. 

 

 

 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. 1. Pranon dhe regjistron në regjistrin pranues të gjitha parashtresat gjyqësore.                    
 

 2. 2. Regjistron dhe mban të dhënat dhe dokumentet në regjistrat e gjykatës.                                       
 

 3. 3. Mbikëqyrë sistemin e përcjelljes së lëndëve, dhe menaxhon lëndët e ngarkuara të 

gjykatës.       

 

 

 4. 4. Mirëmban të dhënat e gjykatës.                                                                                                       
 

 5. 5. Organizon dhe mirë mban shkresat e dosjeve të lendeve në gjykatë.                                            
 

 6. 6. Kujdesët për udhëheqjen e lëndëve të ngarkuara në gjykatë si dhe ofron punë cilësore.              
 

 7. 7. Bën shpërndarjen e shkresave dhe lendeve tek zyrtarë e lëmis përkatëse.                                     
 

 8. 8. Kryen edhe punë tjera sipas nevojës.                                                                                              
 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

 1. 1. Diplomë universitare Fakulteti juridik. ....................................................... E nevojshme                                                             

2. Certifikatë mbi vijimin e ndonjë trajnimi.                                                                     

 

 

 2. • Të ketë shkathtësi të dëshmuara ndër personale dhe komunikim të shkëlqyeshëm me 

shkrim dhe me gojë.  

 

 

 3. • Aftësi të rregullimit dhe ruajtjes së kujdesshme të dosjeve të lëndëve ekzekutive.                
 

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

 5. • Njohja e kompjuterit (word, exell) .                                                                                              
 

 6. • Njohja e gjuhës serbe                                                                                                      
 



 7. 2 (dy) vite përvojë punës.  ....................................................... E nevojshme                                                                                             
 

 8. • Përvoja e punës në gjyqësore.    

                                                                                               

 

 

 Pozita 5 

 
 
Titulli i pozitës së punës:     Zyrtar për Arkiv 3 

Institucioni:     Gjykata Themelore në Ferizaj 
Departamenti/Drejtoria:     Gjykata Themelore në Ferizaj–Dega Kaçanik 

Divizioni/Njësia:     Ndihmës Administratori  
Lloji i pozitës:      Karrierës 
Tipi i akt emërimit të punës:     Orar të plotë 

Titulli i mbikëqyrësit:      Ndihmës Administrator i Gjykatës 
Kategoria funksionale:       Niveli i koficientave 

Grada/Koeficienti:        Koeficienti - 6 

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:        40.00 

Kohëzgjatja e emërimit:        
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 cilësorë.                                                                                                                               
 

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

 Shkathtësitë e kërkuara  
 

 1. Shkollim i Mesëm. ....................................................... E nevojshme                                                                                                    
Certifikatë mbi vijimin e ndonjë trajnimi.             

 



 
                                                                 

 

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

 

 

 3. Aftësitë e shkëlqyeshme organizative, duke e përfshirë mundësin e administrimit dhe mirëmbajtjes së 
lëndëve ekzekutive dhe shkatërrimin e lëndëve sipas rregulloreve ekzistuese;                       

 

 

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

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

 6. Njohja e kompjuterit (Word, Excel).                                                                                         
 

 7. Njohja e gjuhës serbe.                                                                                                                
 

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

 9. Përvoja e punës në gjyqësor.                                                                                                     
 

 
 

Pozita 6 

 

 Titulli i pozitës së punës:     Zyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa 
Institucioni:     Gjykata Themelore në Prishtinë 

Departamenti/Drejtoria:     Zyra e Kryetarit 
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:       09/09/2019 
Numri i ekzekutuesve:        1 

Orët e punës:        40.000 
Kohëzgjatja e emërimit:        

Nr. i referencës së planit të personelit      
Arsyeja e rekrutimit:        Plotesim i pozites se lire sipas organogramit.  

 

 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Ofrimi  i  mbështetjes  profesionale  përmes  analizave,  këshillave  dhe  ekspertizave  me  
qëllim  të  përmbushjes  së  

objektivave të përcaktuara të njësisë organizative, pa mbikëqyrje të afërt në punë.  

 

 

 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. Udhëheq  grupet  punuese  në  fushën  profesionale  specifike  kur  kërkohet  dhe  kryen  
detyra  të  
specializuara  në  fushën  profesionale  specifike  si  dhe  ndihmon  stafin  tjetër  të  

institucionit  në  
realizimin e detyrave dhe përgjegjësive të tyre 

 

 



 
 

 3. Në  bashkëpunim  me  mbikëqyrësin  analizon  dhe  vlerëson  realizimin  e  objektivave  

dhe  planit  të  
punës  të  njësisë  dhe  harton  raporte  mbi  progresin  e  arritur  dhe  rekomandon  

përmirësime  nëse  
kërkohet; 

 

 

 4. Analizon  dhe  vlerëson  propozimet  buxhetore  të  njësisë  buxhetore  dhe  bënë  
ekzaminimin  e  tyre  
mënyrë  kritike  duke  shqyrtuar  për  korrektësinë,  saktësinë  dhe  tërësinë  si  dhe  

kontribuon  në  
përgatitjen e buxhetit përfundimtar për njësinë buxhetore 

 

 

 5. Monitoron   shpenzimet  e buxhetit gjatë gjithë vitit dhe përgatitë raporte lidhur me 
shpenzimin  e  

buxhetit 

 

 

 6. Siguron  që  fondet  janë  në  dispozicion  për  shpenzimin  e  parasë  publike  dhe  janë  

bërë  zotimet  
përkatëse në fondet e sistemeve përkatës të institucioneve financiare dhe buxhetore; 

 

 

 7. Analizon dhe vlerëson  planin rrjedhës  të parasë, zotimeve dhe shpenzimeve dhe siguron 
se janë  
bërë në pajtim me procedurat dhe standardet e parapara me legjislacionin për buxhet dhe 

financa; 

 

 

 8. Kryen  edhe  punë  tjera  profesionale  në  pajtim  me  qëllimin  e  vendit  të  punës  të  

cilat  mund  të  
kërkohen kohë pas kohe nga mbikëqyrësi; 

 

 

 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, Power Point, 
Access);  

 

 

 6. Diplomë universitare (Fakulteti Ekonomik, biznesit e te ngashme), minimum 3 vite 
përvojë pune profesionale. ....................................................... E nevojshme 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Pozita 7 

 

   Titulli i pozitës së punës:     Zyrtar i Lartë i Personelit 

Institucioni:     Gjykata Themelore në Prishtinë 
Departamenti/Drejtoria:     Zyra e Kryetarit 

Divizioni/Njësia:     Administratori 
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:       09/09/2019 
Numri i ekzekutuesve:        1 

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

Arsyeja e rekrutimit:        Plotesim i pozites se lire sipas organogramit.  

 

 

 

 Qëllimi i vendit të punës  
 

 1. Ofrimi i mbështetjes profesionale përmes analizave, këshillave dhe ekspertizave me qëllim të 
përmbushjes së objektivave të përcaktuara të njësisë organizative, pa mbikëqyrje të afërt në punë 

 

 

 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#20 

 

 

 2. Udhëheq grupet punuese në fushën profesionale specifike kur kërkohet dhe kryen detyra të 
specializuara në fushën profesionale specifike si dhe ndihmon stafin tjetër të institucionit në 
realizimin e detyrave dhe përgjegjësive të tyre #15 

 

 

 3. Në bashkëpunim me mbikëqyrësin analizon dhe vlerëson realizimin e objektivave dhe pla nit të punës 
të njësisë dhe harton raporte mbi progresin e arritur dhe rekomandon përmirësime nëse kërkohet #15 

 

 

 4. Siguron zbatimin e legjislacionit ligjore lidhur me menaxhimin dhe zhvillimin e burimet njerëzore  

#15 

 

 

 5. Ofron mbështetje profesionale për udhëheqësit lidhur me zbatimin e legjislacionit për menaxhimin 

dhe zhvillimin e burimeve njerëzore#10 

 

 

 6. Merr pjesë në grupe punuese për hartimin e legjislacionit për burimet njerëzore dhe jep rekomandime 

për politikat lidhur me menaxhimin e burimeve njerëzore#10 

 

 

 7. Përgatit raporte dhe përgjigje në pyetjet e parashtruara nga institucionet tjera lidhure me burimet 

njerzore#10 

 

 

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

mund të kërkohen kohë pas kohe nga mbikëqyrësi #5 

 

 

 Shkathtësitë e kërkuara  
 



 1. Njohuri të thellë dhe të specializuar në fushën e burimeve njerëzorë  
 

 2. Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme për menaxhimin e burimeve njerëzorë  
 

 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, Power Point, Access)  
 

 6. Diplomë universitare, fakulteti juridik, ekonomik, filozofik e te ngashme, minimum 3 vite përvojë 
pune profesionale....................................................... E nevojshme 

 

 

 
 

 VEREJTJE:   

 Konkursi është i  brendshem për secilën pozitë të Bashkëpunëtorit Profesional është i hapur 

për të gjithë të punësuarit në gjyqësor të cilët plotësojnë kushtet formalo juridike  

 Konkursi i brendshëm për pozitat tjera është i hapur për nënpunësit civil  të Gjykatës 

Themelore me degë  

 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.  13/09/2019  dhe mbyllet  20/09/2019       

 
Shkarko Aplikacio nin 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Aplikacionet mund t’i merrni dhe t’i dorëzoni në pranë Zyreve të Personelit në Gjykatat ku janë 

shpallura konkurset.  

 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. 

 
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. 

 

 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  

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

