
 

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 dhe në pajtim me mbështetjen financiare të ofruar dhe Memorandumin e nënshkruar 

në mes të KGJK-së, GJTH Prishtinë dhe Agjencisë Gjermanë për Bashkëpunim Ndërkombëtare,   

 

SEKRETARIATI I KESHILLIT GJYQESOR TE KOSOVES 

publikon: 

 

KONKURSIN 

Nr 02/2019 

Marrëveshje për Shërbime të Veçanta 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë -  Zyrtar ligjor në Departamentin Administrativ ---- 1 pozitë 

 

Përshkrimi i detyrave të punës 

 

Titulli i pozitës: Zyrtar ligjor në Departamentin Administrativ në GJTH Prishtinë 

Paga mujore: 300 euro Bruto 

Nëpunësi mbikëqyrës: Administratori i Gjykatës  

Kohëzgjatja: 4 (muaj) me mundësi vazhdimi sipas marrëveshjes dhe mbështetjes financiare ofruar 

nga Agjencisë Gjermanë për Bashkëpunim Ndërkombëtare.  

 

Qëllimi i vendit te punest: Skanimi i lëndëve me qëllim të eliminimit të lëndëve të pakompletuara 

dhe zvoglimit të numrit të lëndëve të pazgjidhura.  

 

Detyrat Kryesore:  

1. Pranimi i lëndëve nga shkrimorja e Departamentit Administrativ dhe mbajtja e evidencës 

së tyre, 

2. Kontrollimi paraprak i rregullsisë dhe të metave formale të padisë,  

3. Evidentimi dhe ndërmarrja e veprimeve në përputhje me ligjin lidhur me evitimin e të 

metave formale të padisë, 

4. Korrespodenca me parashtruesit e padive, 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS 
SUDSKI SAVET KOSOVA - KOSOVO JUDICIAL COUNCIL 

SEKRETARIATI – SEKRETARIJAT - SECRETARIAT 



5. Përpilimi i aktvendimeve procedurale lidhur me rregullimin dhe plotësimin e padive në 

bashkëpunim më gjyqtarët dhe 

6. Kompletimi përfundimtar i lëndës në bashkëpunim me gjyqtarët përkatës dhe dorëzimi i 

tyre në shkrimore.   

 

 

Shkathtësitëaftësitë e kërkuara:  

1. Shkathtësi të shkëlqyera gjatë komunikimit me gojë dhe me shkrim ------------------E nevojshme  

2 Njohuri të mirë në të shkruar të gjuhës Shqipe dhe Serbe --------------------------------E nevojshme  

3. Njohja e kompjuterit (word,exell)----------------------------------------------------------E nevojshme  

 

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

1. Diplome Universitare / Fakulteti Juridik --------------------------------------------------E nevojshme  

2. Minimum 1 vit përvojë pune ---------------------------------------------------------------E nevojshme 

 

Konkursi është publikuar më datë: 21 gusht 2019 dhe mbyllet 23 gusht 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 Gjykatës Themelore në Prishtinë, respektivisht nga data 

21 gusht 2019 dhe mbyllet 23 gusht 2019 

Aplikacionet mund t’i merrni dhe t’i dorëzoni në Gjykaten Themelore Prishtinë, Pallati i Drejtësisë 

- Veternik, ‘’Rr. Nekibe Kelmendi’’ 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.  

 

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/2019/08/Aplikacioni_Punsimi_SKGJK.xls

