
 

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

Vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Nr.134/2016 të datës 28 tetor 2016, 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, kërkesëS nr. Reference ZTI:011/2019 datë 09.09.2019 nga z. Fatmir Rexhepi, 

Udhëheqës i Zyrës së Teknologjisë Informative në SKGJK dhe të Aprovuar nga Drejtori i 

Përgjithshëm i Sekretariatit:   

 

SEKRETARIATI I KESHILLIT GJYQESOR TE KOSOVES 

publikon: 

 

KONKURSIN 

Nr 04/2019 

Marrëveshje për Shërbime të Veçanta 

 

 

 

 

Zyrtar të Teknologjisë Informative -------------------------------- 2 pozita 

 

 Gjykata Themelore Prizren - Dega Suhareke 

 Gjykata Themelore Gjakovë - Dega Malishevë 

 

VËREJTJE: Konkurset e shpallura me datë 10 shtator 2019, Marrëveshje për Shërbime të 

Veçanta, për pozitën: Zyrtar i Teknologjisë Informative në Degët: Podujevë, Gllogoc, Lipjan, 

Kline, Zubin Potok, Vushtrri, Viti dhe Kaçanik (gjithsej 8 pozita), ANULOHEN për arsye se është 

marrë aprovimi në SIMBNJ (Sistemin Informativ të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore) dhe do 

të publikohen javën e ardhshme si konkurse të rregullta ndërsa në Degët Suharekë dhe Malishevë 

vazhdon konkurimi konform shpalljes publike.  

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS 
SUDSKI SAVET KOSOVA - KOSOVO JUDICIAL COUNCIL 

SEKRETARIATI – SEKRETARIJAT - SECRETARIAT 



Përshkrimi i detyrave të punës 

 

Titulli i pozitës: Zyrtar të Teknologjisë Informative  
Paga mujore: Koeficienti 7 – 423.85 Euro BRUTO 

Nëpunësi mbikëqyrës: Ndihmës administratorit të degës së Gjykatës  

Kohëzgjatja: 6 (gjashtë) muaj   

 

Qëllimi i vendit te punest: Të mirëmbajë pajisjet e TIK-ut administrojë rrjetin kompjuterik në 

ndërtesën e gjykatës. Të ofrojë shërbime të mbështetjes për përdorimin sistemeve dhe pajisjeve të 

TIK-ut për të punësuarit në gjykatë. Në rastet e problemeve më të komplikuara përcjell kërkesën 

për ndihmë në nivelin e dytë.   

 

 

Detyrat Kryesore:  

1. Kryen shërbimet e mirëmbajtjes dhe konfigurimit të kompjuterëve. Instalon në kompjuterë 

softuerin e aprovuar nga Departamenti TIK-ut në KGJK. Instalon pajisjet kompjuterike 

periferike si shtypësit dhe skanerët.  10% 

2. Ofron përkrahje të nivelit të parë për përdorimin e SMIL dhe të gjitha aplikacioneve tjera 

që janë në përdorim për të gjithë të punësuarit në gjykatë.25%        

3. Bënë trajnimin e stafit për të përdorur Sistemin e Menaxhimit Informativ të Lëndëve 

(SMIL) dhe sistemeve dhe aplikacioneve tjera që janë në përdorim në gjykatë. 10% 

4. Instalon, azhurnon dhe kontrollon funksionimin e programeve kundër viruseve në të gjithë 

kompjuterët të lidhur në rrjetin ose rrjetat që i administron. Mbikëqyr përdorimin dhe kryen 

azhurnimin e programeve specifike që janë në përdorim në institucion. Siguron që të 

punësuarit në institucion i përmbahen politikave dhe standardeve të TI-së në fuqi në 

KGJK.15% 

5. Mirëmban rrjetin LAN në objektin e gjykatës; teston lidhjet dhe, sipas nevojës, ndërton 

kabllo të shkurta. Kyç dhe largon nga rrjeti LAN kompjuterët. Mirëmban dhe ofron 

përkrahje për përdorimin e pajisjeve të audio dhe video incizimit në gjykatë. 20% 

6. Publikon në portalin e gjykatës aktgjykimet dhe me kërkesë të gjykatës, publikon edhe 

informatat tjera që janë në kuadër të veprimtarisë së gjykatës. 10% 

7. Shkruan raporte të rregullta ose sipas kërkesës së Udhëheqësit të DTI-së.                                                      

5%   

8. Kryen çfarëdo detyre tjetër që korrespondon ose mund të ndihmojë në kryerjen e 

funksioneve të Administratorit të rrjetit e që rrisin efikasitetin dhe efektivitetin e 

funksioneve të tjera të Administratorit të rrjetit.      5%                                                      

 

 

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 njohë gjuhën angleze në nivel të lartë të lexuarit.                                   



 Të ketë aftësi të japë udhëzime të qarta, të përpilojë udhëzues për përdorimin e pajisjes dhe 

të aplikacioneve të instaluara në KGJK 

 Të ketë njohuri nga ofrimi i shërbimeve të help deskut në administratën publike.                  .                                                                                                                     

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

gjyqësore.                                                                                                 

 Të ketë shkathtësi të mira të përdorimit të kompjuterit dhe të paketit të aplikacioneve për 

zyrë MS Office ose një paketi tjetër softuerik për zyrë 

 Të ketë përvojë në ofrimin e trajnimeve bazike nga përdorimi i kompjuterëve dhe 

aplikacioneve të zyrës.                                                                                 

 

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

1. Diplomë universitare në shkenca kompjuterike, juridik dhe ekonomik. 

2. Përparësi kanë kandidatët me certifikime në MCP, MCSA, MCSE, CCNA. 

3. Përvoja relevante 1 vjeçare, e preferuar. 

 

Konkursi është publikuar më datë: 10 shtator 2019 dhe mbyllet 13 shtator 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 dhe Gjykatave dhe degëve 

respektivisht nga data 10 shtator 2019 dhe mbyllet 13 shtator 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.  

 

Aplikacioni mundë ta shkarkoni online Web faqen e KGJK-së (www.gjyqesori-rks.org). 

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.  

 

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. 

 

 

                                                                                                     

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

