
 

 
REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS 

SUDSKI SAVET KOSOVA - KOSOVO JUDICIAL COUNCIL 

SEKRETARIATI – SEKRETARIJAT – SECRETARIAT 

 

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, 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, Rregullore për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në 

Gjykatën e Apelit (Nr. 06/2021), Rregullore për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të 

Punës në Gjykatën Komerciale (Nr. 07/2022), Rregullore për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin 

e Vendeve të Punës në Gjykatat Themelore dhe Degët e Tyre (Nr. 07/2021); Vendimin KGJK.nr.511/2022, 

te dates 27 dhjetor 2022 (për miratimin e Planit të Përgjithshëm të personelit për gjyqtar dhe adrninistratën 

gjyqësore për vitin 2023 që përfshinë të gjitha nivelet e gjykatave) dhe Vendimi i KGJK.nr.28/2023 datë 3 

shkurt 2023 ku Autorizohet Drejtori i Përgjithëshëm i Sekretariatit të KGJK-së të ndërmerr të gjitha 

veprimet e nevojshme për inicimin e procedurave për shpalljen publike të konkursit të Jashtem nr.01/2023, 

sipas planit të punësimit:  

SEKRETARIATI I KESHILLIT GJYQESOR TE KOSOVES 

publikon: KONKURS I JASHTËM  Nr. 01/2023 

Nr. 

Rendor 
Gjykata / dega Pozita Koeficienti

Pozita të 

lira
1 Gjykata Themelore Mitrovicë Udhëheqës i Zyrës për Informim dhe Komunikim me Media 9 1

2 Gjykata Themelore Pejë Udhëheqës i Zyrës për Informim dhe Komunikim me Media 9 1

3 Gjykata Themelore Pejë Udhëheqës i Zyrës për Buxhet dhe Financa 9 1

4 Gjykata Themelore Prizren Udhëheqës i Zyrës për Buxhet dhe Financa 9 1

5 Gjykata Apelit Referent 7 1

6 Gjykata Komerciale Referent 7 6

7 Gjykata Themelore Prizren Referent 7 3

8 Gj.Th. Prizren - dega Suharekë Referent 7 1

9 Gjykata Themelore Pejë Referent 7 3

10 Gjykata Themelore Gjakovë Referent 7 4

11 Gjykata Themelore Mitrovicë Referent 7 3

12 Gj.Th. Gjakovë - dega Malishevë Referent 7 2

13 Gj.Th. Ferizaj - dega Kaçanik Referent 7 2

14 Sekretariati i KGJK-së Zyrtar për përkthime  (Shqip - Serbisht dhe anasjelltas) 7 1

15 Gjykata Komerciale Zyrtar për përkthime (Shqip - Serbisht dhe anasjelltas) 7 1

16 Gjykata Themelore Prishtinë Zyrtar për përkthime (Shqip - Serbisht dhe anasjelltas) 7 1

17 Gj.Th. Prishtinë - dega Podujevë Zyrtar për përkthime (Shqip - Serbisht dhe anasjelltas) 7 1

18 Gjykata Themelore Gjilan  Zyrtar për përkthime (Shqip - Serbisht dhe anasjelltas) 7 2

19 Gj.Th. Gjilan - dega Kamenicë Zyrtar për përkthime (Shqip - Serbisht dhe anasjelltas) 7 1

20 Gjykata Themelore Pejë Zyrtar për përkthime (Shqip - Serbisht dhe anasjelltas) 7 1

21 Gjykata Komerciale Zyrtar për përkthime (Shqip - Anglisht dhe anasjelltas) 7 1

22 Sekretariati i KGJK-së Zyrtar për përkthime  (Shqip - Serbisht - Anglisht dhe anasjelltas) 7 1

23 Gj.Th. Prishtinë - dega Graçanicë Zyrtar i Teknolgjisë Informative 7 1

24 Gj.Th. Gjakovë - dega Rahovec Zyrtar i Teknolgjisë Informative 7 1

41TOTALI I POZITAVE TË PUBLIKUARA  



 
 

Përshkrimi i detyrave të punës 
 

 

 

Pozita: 1 dhe 2;  
 

Titulli i pozitës së punës: Udhëheqës i Zyrës për Informim dhe Komunikim me Media;   
 

Institucioni: Gjykata Themelore Mitrovicë: - 1 (një) pozitë; dhe Gjykata Themelore Pejë: - 1 (një) pozitë;  

 

Kategoria Funksionale: niveli drejtues 

Grada e Vendit të Punës:/ Koeficienti:        koeficienti nëntë (9) 

Lloji i Vendit të Punës:       pa afat të caktuar, me orar të plotë 

Departamenti/Divizioni/Njësia: Zyra për Informim dhe Komunikim me Media 

Raporton tek: i përgjigjet dhe i raporton Kryetarit të gjykatës dhe Udhëheqësit të Zyrës për Komunikim me 

Media dhe Publikun në Këshillin Gjyqësor të Kosovës 

Vlerësimi i performancës: bëhet nga Kryetari i gjykatës në koordinim me Udhëheqësin e Zyrës për 

Komunikim me Media dhe Publikun në Këshillin Gjyqësor 

Vendndodhja: Gjykatë  
Procedura e aplikimit: Konkurs i Jashtëm 

Kohëzgjatja e emërimit: Pa Afat – përfshi periudhën provuese 1 vit 

Arsyeja e rekrutimit: plotësim i pozitave të lira sipas organogramit 

 

Qëllimi i vendit të punës: (përshkrim i shkurtër i qëllimit të pozitës dhe çka duhet të arrijë kjo pozitë)  

 

Zhvillimin dhe shpërndarjen e komunikatave për të informuar palët, mediat, shoqërinë civile dhe qytetarët, për punën, 

shërbimet dhe arritjet e gjykatës, me qëllim të rritjes së transparencës dhe informimit të drejtë, sipas legjislacionit në 

fuqi dhe akteve normative të miratuara nga Këshilli.   

 

Detyrat Kryesore: (përshkrim i shkurtër i detyrave kryesore, të rënditura për nga rëndësia dhe një përshkrim të 

përqindjes së kohës, e cila duhet të shpenzohet për secilën detyrë) 

 

 Udhëheqë zyrën, cakton objektivat si dhe zhvillon planin e punës për përmbushjen e objektivave..................20% 

 Përgjegjës për anonimizimin e vendimeve gjyqësore, akteve tjera dhe publikimin e tyre në faqen zyrtare të 

Gjykatës;..............................................................................................................................................................20%                                                                                                                                   

 Përgjegjës për mirëmbajtjen dhe përditësimin faqes zyrtare të gjykatës, e-mailin zyrtar, përgatit komunikata për 

media dhe publikun si dhe mirëmban faqen e gjykatës në rrjete sociale ............................................................10% 

 Përgjegjës për protokollin gjatë takimeve të kryetarit, siguron hartimin dhe zbatimin e planit të komunikimit për 

të informuar qytetarët për punën e gjykatës.........................................................................................................15% 

 Përgjegjës për qasjen në dokumente publike sipas legjislacionit në fuqi ...........................................................15%                                                                                                                                    

 Siguron aplikimin e standardeve të komunikimit publik, nëpërmjet trajnimeve dhe avancimit, me qëllim që 

funksionet e zyrës të ushtrohen në mënyrën më efektive dhe efikase.................................................................10% 

 Menaxhon stafin e zyrës dhe organizon punën përmes ndarjes së detyrave tek vartësit dhe bën vlerësimin e 

rregull të performancës  së tyre............................................................................................................................5% 

 Kryen detyra tjera sipas kërkesës së kryetarit ………………………………......................................................5 % 

 

Përgjegjësitë e mbikëqyrjes dhe vlerësimit të përformancës: (cilat pozita i raportojnë kësaj pozite dhe cilave 

pozita ju bënë vlerësim performance kjo pozitë, nëse ka) 

 Zyrtarin për Informim dhe Komunikim me Media; 

Niveli i përgjegjësisë financiare: (p.sh. buxheti për të cilin është përgjegjëse pozita përkatëse, niveli i autorizimit për 

shpenzime) 

 Nuk ka  

 

 

 

 

 



 

 

14. Shkathtësitë e kërkuara: (aftësitë dhe shkathtësitë që kërkohen për ketë vend pune) 

 Njohuri dhe përvojë në fushën e gazetarisë dhe komunikimit publik.............................E nevojshme; 

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

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

 Shkathtësi të nivelit të lartë në komunikim dhe negocim...............................................E nevojshme;                                                                                                                                                                                                                                               

 Aftësi udhëheqëse, motivuese, komunikuese, menaxhim të performancës....................E nevojshme;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel,)......................E nevojshme; 

 

Kualifikimet arsimore, profesionale dhe përvoja e punës: (kualifikimet dhe përvoja që kërkohen për ketë vend 

pune) 

 Diplomë universitare të vlefshme në Kosovë: e preferuar Fakulteti i Gazetarisë ose ndonjë fushë e 

përafërt........................................................................................................................................E nevojshme;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Së paku pesë (5) vite përvojë pune.................................................................................................E nevojshme;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

16. Karakteristikat e pazakonta të mjedisit të punës nëse ka: (p.sh. rreziqet e jashtëzakonshme në vendin e punës, 

presionet fizike ose rreziqet nga ekspozimi ndaj substancave të rrezikshme ose përdorimi i pajisjeve që paraqesin 

rrezik dhe të cilat rezultojnë nga natyra e vendit të punës ose vendndodhja e vendit të punës)  

 Nuk ka  
 

 

Pozita: 3 dhe 4;   
 

Titulli i pozitës së punës: Udhëheqës i Zyrës për Buxhet dhe Financa;  

 

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

 

Kategoria Funksionale: niveli drejtues 

Grada e Vendit të Punës:/ Koeficienti:        Koeficienti - 9 

Lloji i Vendit të Punës:       pa afat të caktuar, me orar të plotë 

Departamenti/Divizioni/Njësia: Zyra për Buxhet dhe Financa 

Raporton tek: i përgjigjet dhe i raporton Administratorit 

Vlerësimi i performancës: nga Administratori 

Vendndodhja: gjykatë përkatëse 

Procedura e aplikimit: Konkurs i Jashtëm 

Kohëzgjatja e emërimit: Pa Afat – përfshi periudhën provuese 1 vit 

Arsyeja e rekrutimit: plotësim i pozitave të lira sipas organogramit 
 

Qëllimi i vendit të punës: (përshkrim i shkurtër i qëllimit të pozitës dhe çka duhet të arrijë kjo pozitë)  

 

Përgatitja dhe menaxhimi i buxhetit, pagesa e faturave dhe mbikëqyrja e shpenzimeve të decentralizuara  për Gjykatë 

/ degë. Me këtë pozitë synohet të arrihet realizimi i objektivave të Zyrës për Buxhet dhe Financa dhe të Institucionit 

duke zbatuar legjislacionin  në fuqi për çështje buxhetore dhe financiare. 

 

Detyrat Kryesore: (përshkrim i shkurtër i detyrave kryesore, të renditura për nga rëndësia dhe një përshkrim të 

përqindjes së kohës, e cila duhet të shpenzohet për secilën detyrë) 

 

 Udhëheqë, menaxhon dhe mbikëqyrë aktivitetet administrative/financiare të zyrës me qëllim të realizimit të 

planit vjetor të punës dhe buxhetit vjetor të Gjykatës, në bashkëpunim dhe në koordinim me administratorin e 

gjykatës;..............................................................................................................................................................25% 

 Në bashkëpunim të ngushtë me administratorin, analizon dhe vlerëson proceset dhe procedurat e brendshme të 

punës dhe rekomandon për ndryshime/ përmirësime me qëllim të ngritjes së efikasitetit të punës duke përfshirë 

edhe propozimet dhe kërkesat buxhetore për Gjykatën/degën;..........................................................................20%                                                                                                                                    

 Siguron kontroll të brendshëm në zhvillimin dhe zbatimin e të gjitha aktiviteteve në kohë dhe me kosto efektive 

si dhe siguron që të gjitha transaksionet të regjistrohen në regjistrin e kontabilitetit të Thesarit (SIMFK-  

 

 



 

 

Freebalancit) dhe siguron se të gjitha  faturat e rregullta të pranuara të dorëzohen me kohë për pagesë përmes 

sistemit të Thesarit për shpenzimet nga buxheti i decentralizuar i gjykatës/degës. Sipas nevojës dhe  

legjislacionit në fuqi, cakton stafin administrativ që ka nën mbikëqyrje, në detyra të caktuara për të siguruar 

veprimtarinë efektive dhe efikase të punës;.......................................................................................................15% 

 Mbikëqyrë zbatimin e legjislacionit dhe akteve normative të miratuara nga Këshilli për stafin administrativ që 

ka nën mbikëqyrje si dhe siguron që shpenzimet financiare të jenë në përputhje me planifikimet, rregullat dhe 

procedurat buxhetore si dhe përgatit raporte financiare mbi shpenzimet buxhetore të decentralizuara dhe të 

hyrave në bazë të LMFPP-së dhe akteve normative në fuqi;.............................................................................10%                                                                                                                                   

 Menaxhon parat e imëta dhe siguron se kontrolli i brendshëm financiar është bazuar në parimet e llogaridhënies 

sipas legjislacionin në fuqi dhe akteve normative të miratuara nga Këshilli si dhe përgatitë raporte të rregullta 

financiare për menaxhmentin e gjykatës dhe për Departameitn për Buxhet dhe Financa të Sekretariatin e 

Këshillit për shpenzimet e decentralizuara të gjykatës/degës;...........................................................................10% 

 Siguron kontroll të brendshëm, zhvillimin dhe zbatimin e të gjitha aktiviteteve në kohë dhe me kosto 

efektive;..............................................................................................................................................................10%                                                                                                                                   

 Bën vlerësim të rregull të stafit nën mbikëqyrje të tij dhe përkrahë zhvillimin e tyre përmes trajnimeve për të 

siguruar kryerjen e detyrave të tyre në nivel me standardet e kërkuara dhe përgatitë raportet javore të 

punës;..................................................................................................................................................................5% 

 Kryen edhe detyra tjetër sipas legjislacionit në fuqi dhe akteve normative të miratuara nga Këshilli të cilat mund 

të kërkohen në mënyrë të arsyeshme nga mbikëqyrësi;......................................................................................5% 

 

Përgjegjësitë e mbikëqyrjes dhe vlerësimit të performancës: (cilat pozita i raportojnë kësaj pozite dhe cilave 

pozita ju bënë vlerësim performance kjo pozitë, nëse ka) 

 

 Zyrtar  Shpenzues; 

 Zyrtar për të Hyra / Arkëtar; 

 Zyrtar për Buxhet dhe Financa (vetëm në Gjykatën Themelore Prishtinë); 

 

Niveli i përgjegjësisë financiare: (p.sh. buxheti për të cilin është përgjegjëse pozita përkatëse, niveli i autorizimit për 

shpenzime) 

 

 Sipas legjislacionit në fuqi 

 

 

Shkathtësitë e kërkuara: (aftësitë dhe shkathtësitë që kërkohen për ketë vend pune) 

 

 Njohuri dhe përvojë në fushën e menaxhimit të buxhetit dhe financave.......................E nevojshme; 

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

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

 Aftësi udhëheqëse, motivuese, komunikuese, menaxhim të performancës....................E nevojshme;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Fleksibilitet ndaj organizimit, mbikëqyrjes së punës dhe zgjidhjes së problemeve.......E nevojshme; 

 Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel,)......................E nevojshme; 

 

Kualifikimet arsimore, profesionale dhe përvoja e punës: (kualifikimet dhe përvoja që kërkohen për ketë vend 

pune) 

 

 Diplomë universitare të vlefshme në Kosovë: drejtimi ekonomik, financa apo biznes....E nevojshme;  

 Së paku pesë (5) vite përvojë pune..................................................................................E nevojshme;    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Karakteristikat e pazakonta të mjedisit të punës nëse ka: (p.sh. rreziqet e jashtëzakonshme në vendin e punës, 

presionet fizike ose rreziqet nga ekspozimi ndaj substancave të rrezikshme ose përdorimi i pajisjeve që paraqesin 

rrezik dhe të cilat rezultojnë nga natyra e vendit të punës ose vendndodhja e vendit të punës)  

 

 Nuk ka 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pozita: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dhe 13;   
 

Titulli i pozitës së punës: Referent;  

 

Institucioni: Gjykata Apelit: - 1 (një) pozitë; Gjykata Komerciale: - 6 (gjashtë) pozita; Gjykata Themelore 

Prizren: - 3 (tri) pozita; Gjykata Themelore Prizren – dega Suharekë: - 1 (një) pozitë;  Gjykata Themelore 

Pejë: - 3 (tri) pozita; Gjykata Themelore Gjakovë: - 4 (katër) pozita; Gjykata Themelore Mitrovicë: - 2 (dy) 

pozita; Gjykata Themelore Gjakovë – dega Malishevë: - 2 (dy) pozita; dhe Gjykata Themelore Ferizaj – 

dega Kaçanik: - 2 (dy) pozita; 

 

Kategoria Funksionale: niveli profesional 

Grada e Vendit të Punës:/ Koeficienti:        koeficienti shtatë (7) 

Lloji i Vendit të Punës:       pa afat të caktuar, me orar të plotë 

Departamenti/Divizioni/Njësia: Zyra për Menaxhimin e Lëndëve / zyra e Ndihmës administratorit në degë 

Raporton tek: i përgjigjet dhe i raporton Udhëheqësit të Zyrës për Menaxhimin e Lëndëve në Gjykatë të 

Apelit dhe Gjykatë Komerciale/ Mbikëqyrësit të Sektorit në Gjykatë Themelore / Ndihmës administratorit në 

degë të gjykatës  

Vlerësimi i performancës: nga Udhëheqësi i Zyrës për Menaxhimin e Lëndëve në Gjykatë të Apelit dhe 

Gjykatë Komerciale/ Mbikëqyrësi i Sektorit në Gjykatë Themelore / Ndihmës administratorit në degë të 

gjykatës 

Vendndodhja: Gjykatë/ degë përkatëse 

Procedura e aplikimit: Konkurs i Jashtëm 

Kohëzgjatja e emërimit: Pa Afat – përfshi periudhën provuese 1 vit 

Arsyeja e rekrutimit: plotësim i pozitave të lira sipas organogramit 
 

 

 Qëllimi i vendit të punës: (përshkrim i shkurtër i qëllimit të pozitës dhe çka duhet të arrijë kjo pozitë)  

 

Përgjegjës për pranimin, regjistrimin, menaxhimin, ekzekutimin me lëndët me të cilat është ngarkuar, si dhe 

administron me rastet e referuara për ndërmjetsim nga gjykata dhe organet administrative, sipas 

legjislacionit në fuqi, akteve normative të miratuara nga Këshilli. 

 

Detyrat Kryesore: (përshkrim i shkurtër i detyrave kryesore, të renditura për nga rëndësia dhe një përshkrim të 

përqindjes së kohës, e cila duhet të shpenzohet për secilën detyrë) 

 

 Përgjegjës për procesin e pranimit, regjistrimit, menaxhimit dhe ekzekutimit të rregullt të lëndëve në: Sistemin 

Informativ të Lëndëve (SMIL), funksionimin e rregullt të Sistemit Qendror të Evidencës Penale dhe proceset 

tjera administrative të menaxhimit të lëndëve në gjykatë;..............................................................................20% 

 Pranon dhe regjistron lëndët sipas legjislacionit në fuqi dhe akteve normative të miratuara nga Këshilli;....20% 

 Bën ekzekutimin e lëndëve me kohë sipas legjislacionit në fuqi dhe akteve normative të miratuara nga 

Këshilli;............................................................................................................................................................20% 

 Administron me rastet e referuara për ndërmjetsim nga gjykata dhe organet administrative sipas legjislacionit në 

fuqi dhe akteve normative të miratuara nga Këshilli;…………………………………………………..……10% 

 Organizon dhe mirë mban shkresat e dosjeve të lëndëve në gjykatë si dhe kujdesët për udhëheqjen e lëndëve të 

ngarkuara në gjykatë si dhe ofron punë cilësore;.............................................................................................10%                                                                                                                                   

 Mbikëqyrë sistemin e përcjelljes së lëndëve dhe menaxhon lëndët me të cilët është i ngarkuar si dhe krijon 

raporte pune për mbikëqyrësin e drejtpërdrejtë duke evidentuar problemet që paraqiten ................................10%.                                                                                                                                    

 Përgatit të gjitha lëndët të cilat i kanë plotësuar kushtet ligjore për arkivim dhe i raporton te mbikëqyrësi i 

drejtpërdrejtë, sipas legjislacionit në fuqi dhe akteve normative të miratuara nga Këshilli ................................5% 

 Kryen edhe detyra tjetër sipas legjislacionit ne fuqi dhe akteve normative të miratuara nga Këshilli të cilat mund 

të kërkohen në mënyrë të arsyeshme nga mbikëqyrësit dhe përgatitë raportet javore të punës. .........................5% 

 



 

 

 

 

Përgjegjësitë e mbikëqyrjes dhe vlerësimit të performancës: (cilat pozita i raportojnë kësaj pozite dhe cilave 

pozita ju bënë vlerësim performance kjo pozitë, nëse ka) 

 

Niveli i përgjegjësisë financiare: (p.sh. buxheti për të cilin është përgjegjëse pozita përkatëse, niveli i autorizimit për 

shpenzime) 

 

Shkathtësitë e kërkuara: (aftësitë dhe shkathtësitë që kërkohen për ketë vend pune) 

 Njohuri dhe përvojë në fushën që ndërlidhen me punën e gjyqësorit.............................E nevojshme; 

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

 Aftësi të rregullimit dhe ruajtjes së kujdesshme të dosjeve të lëndëve...........................E nevojshme;                                                                                                                                                                                                                                               

 Aftësi për punë të pavarur dhe vendosje të prioriteteve..................................................E nevojshme;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Fleksibilitet ndaj organizimit, mbikëqyrjes së punës dhe zgjidhjes së problemeve.......E nevojshme; 

 Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel,)......................E nevojshme; 

 

15. Kualifikimet arsimore, profesionale dhe përvoja e punës: (kualifikimet dhe përvoja që kërkohen për ketë vend 

pune) 

 Diplomë universitare të vlefshme në Kosovë: Fakulteti Juridik......................................E nevojshme;  

 Së paku dy (2) vite përvojë pune......................................................................................E nevojshme;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

16. Karakteristikat e pazakonta të mjedisit të punës nëse ka: (p.sh. rreziqet e jashtëzakonshme në vendin e punës, 

presionet fizike ose rreziqet nga ekspozimi ndaj substancave të rrezikshme ose përdorimi i pajisjeve që paraqesin 

rrezik dhe të cilat rezultojnë nga natyra e vendit të punës ose vendndodhja e vendit të punës)  

 Nuk ka  
 

 

 

Pozita: 14, 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20;   
 

Titulli i pozitës së punës: Zyrtar për përkthime (Shqip – Serbisht dhe anasjelltas);  

 

Institucioni: Gjykata Komerciale: - 1 (një) pozitë; Gjykata Themelore Prishtinë: - 1 (një) pozitë; Gjykata Themelore 

Prishtinë dega Podujevë: - 1 (një) pozitë; Gjykata Themelore Gjilan: - 1 (një) pozitë; dhe Gjykata Themelore Gjilan – 

dega Kamenicë: - 1 (një) pozitë; 

 

Pozita: 21;   
Titulli i pozitës së punës: Zyrtar për përkthime (Shqip - Anglisht dhe anasjelltas);  

 

Institucioni: Gjykata Komerciale: - 1 (një) pozitë; 

 

Pozita: 22;   
Titulli i pozitës së punës: Zyrtar për përkthime (Shqip - Serbisht - Anglisht dhe anasjelltas) 

 

Institucioni: Sekretariati i KGJK-së: - 1 (një) pozitë; 

 

Kategoria Funksionale: niveli profesional 

Grada e Vendit të Punës:/ Koeficienti:        koeficienti shtatë (7) 

Lloji i Vendit të Punës:       pa afat të caktuar, me orar të plotë 

Departamenti/Divizioni/Njësia: Zyra për Mbështetje Juridike në Gjykatë / zyra e Ndihmës administratorit në degë 

Raporton tek: i përgjigjet dhe i raporton Udhëheqësit të Zyrës në Gjykatë / Krey i njësisë ligjore/ ndihmës 

administratorit në degë 

Vlerësimi i performancës: nga Udhëheqësit të Zyrës në Gjykatë / Krey i njësisë ligjore/ ndihmës administratorit në 

degë  

Vendndodhja: Gjykatë/ degë përkatëse 

Procedura e aplikimit: Konkurs i Jashtëm 

Kohëzgjatja e emërimit: Pa Afat – përfshi periudhën provuese 1 vit 

Arsyeja e rekrutimit: plotësim i pozitave të lira sipas organogramit 



 

 

 

 

Qëllimi i vendit të punës: (përshkrim i shkurtër i qëllimit të pozitës dhe çka duhet të arrijë kjo pozitë)  

 

Përkthen materialet simultan dhe me shkrim, duke siguruar një shkallë të lartë të cilësisë në gjuhet e përdorura gjatë 

përkthimit, sipas legjislacionit në fuqi dhe akteve normative të miratuara nga Këshilli.   

 

Detyrat Kryesore: (përshkrim i shkurtër i detyrave kryesore, të renditura për nga rëndësia dhe një përshkrim të 

përqindjes së kohës, e cila duhet të shpenzohet për secilën detyrë) 

 

 Ofron përkthime dhe interpretime gjuhësore për palët në procedurë gjatë seancave gjyqësore, gjatë takimeve të 

ndryshme, intervistave, konferencave, etj;........................................................................................................20% 

 Bën përkthimin e të gjitha materialeve (shkresave të lëndës, dekreteve, rregulloreve, ligjeve, komentarëve të 

aplikueshme në Kosovë, korrespondencë gjyqësore zyrtare dhe shkresave tjera sipas nevojës së gjykatës) 

simultan dhe me shkrim ..................................................................................................................................20% 

 Bën përkthim/interpretimin simultan në seanca gjyqësore, takimet zyrtare, konferenca, seminare e të 

ngjashme;..........................................................................................................................................................10%                                                                                                                                   

 Bën përkthimin me shkrim të materialeve dhe dokumenteve si: broshurat, raportet e mediave, komunikatat për 

shtyp;.................................................................................................................................................................10% 

 Ndihmon në përcaktimin dhe harmonizimin e terminologjisë, për shkresat dhe dokumentet e përkthyera si dhe 

saktësinë e tyre me kuptim , gramatikës dhe sintaksës;....................................................................................10 % 

 Përkthen të gjitha vendimet gjyqësore, parashtresat tjera të administratës gjyqësore, procesverbalet dhe secilin 

material që i kërkohet nga personat kompetent;................................................................................................10% 

 Përkujdeset dhe përkthen me shkrim dhe simultan në mbledhje dhe në seanca gjyqësore;.............................10 % 

 Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme 

nga mbikëqyrësi dhe përgatitë raportet javore të punës;.................................................................................10%                                                                                                                                   

 

Përgjegjësitë e mbikëqyrjes dhe vlerësimit të performancës: (cilat pozita i raportojnë kësaj pozite dhe cilave 

pozita ju bënë vlerësim performance kjo pozitë, nëse ka) 

 Nuk ka  

Niveli i përgjegjësisë financiare: (p.sh. buxheti për të cilin është përgjegjëse pozita përkatëse, niveli i autorizimit për 

shpenzime) 

 Nuk ka  

Shkathtësitë e kërkuara: (aftësitë dhe shkathtësitë që kërkohen për ketë vend pune) 

 Njohuri dhe përvojë në fushën që ndërlidhen me punën e gjyqësorit.............................E nevojshme; 

 Njohuri të thellë profesionale në fushën e legjislacionit dhe akteve normative..............E nevojshme;                                                                                                                                                                                                                                                

 Shkathtësi në komunikim dhe planifikim te punës.........................................................E nevojshme;                                                                                                                                                                                                                                               

 Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel,)......................E nevojshme; 

 

 

 

Kualifikimet arsimore, profesionale dhe përvoja e punës: (kualifikimet dhe përvoja që kërkohen për ketë vend 

pune) 

 Diplomë universitare të vlefshme në Kosovë:.................................................................E nevojshme;  

 Së paku dy (2) vite përvojë pune.....................................................................................E nevojshme;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

16. Karakteristikat e pazakonta të mjedisit të punës nëse ka: (p.sh. rreziqet e jashtëzakonshme në vendin e punës, 

presionet fizike ose rreziqet nga ekspozimi ndaj substancave të rrezikshme ose përdorimi i pajisjeve që paraqesin 

rrezik dhe të cilat rezultojnë nga natyra e vendit të punës ose vendndodhja e vendit të punës)  

 Nuk ka  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pozita: 23 dhe 24;  
 

Titulli i pozitës së punës: Zyrtar për Teknologji Informative;  
 
Institucioni: Gjykata Themelore Prishtinë – dega Graçanicë: - 1 (një) pozitë; dhe Gjykata Themelore Gjakovë – dega 

Rahovec: - 1 (një) pozitë;  

 

Kategoria Funksionale: niveli profesional 

Grada e Vendit të Punës:/ Koeficienti:        koeficienti shtatë (7) 

Lloji i Vendit të Punës:       pa afat të caktuar, me orar të plotë 

Departamenti/Divizioni/Njësia: Zyra për Shërbime të Përbashkëta në Gjykatë / zyra e Ndihmës administratorit në 

degë 

Raporton tek: i përgjigjet dhe i raporton Udhëheqësit Zyra për Shërbime të Përbashkëta në Gjykatë / 

Ndihmëadministratori në degë 

Vlerësimi i performancës: nga Udhëheqësi i Zyres për Shërbime të Përbashkëta në Gjykatë / 

Ndihmëadministratori në degë 

Vendndodhja: Gjykatë /degë përkatëse 

Procedura e aplikimit: Konkurs i Jashtëm 

Kohëzgjatja e emërimit: Pa Afat – përfshi periudhën provuese 1 vit 

Arsyeja e rekrutimit: plotësim i pozitave të lira sipas organogramit 

 

Qëllimi i vendit të punës: (përshkrim i shkurtër i qëllimit të pozitës dhe çka duhet të arrijë kjo pozitë)  

 

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, sipas legjislacionit në fuqi dhe akteve normative të 

miratuara nga Këshilli. 

 

Detyrat Kryesore: (përshkrim i shkurtër i detyrave kryesore, të renditura për nga rëndësia dhe një përshkrim të 

përqindjes së kohës, e cila duhet të shpenzohet për secilën detyrë) 

 

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

nga Departamenti TIK-ut në Sekretariatin e Këshillit. Instalon pajisjet kompjuterike periferike si shtypësit dhe 

skanerët;...............................................................................................................................................................20% 

 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;..................................................................................................................20%                                                                                                              

 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% 

 Instalon, azhurnon dhe kontrollon funksionimin e programeve kundër viruseve në të gjithë kompjuterët të lidhur 

në rrjetin ose rrjetat që i administron. Mbikëqyrë përdorimin dhe kryen azhurnimin e programeve specifike që 

janë në përdorim në institucion. Siguron që të punësuarit në gjykatë i përmbahen politikave dhe standardeve të 

TI-së të miratuara nga Këshilli;..........................................................................................................................20% 

 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%                                                                                                                                   

 Shkruan raporte pune të rregullta apo sipas kërkesës së udhëheqësit të zyrës;.....................................................5%.                                                                                                                                    

 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% 

 

Përgjegjësitë e mbikëqyrjes dhe vlerësimit të performancës: (cilat pozita i raportojnë kësaj pozite dhe cilave 

pozita ju bënë vlerësim performance kjo pozitë, nëse ka) 

 Nuk ka  

 

Niveli i përgjegjësisë financiare: (p.sh. buxheti për të cilin është përgjegjëse pozita përkatëse, niveli i autorizimit për 

shpenzime) 

 Nuk ka  

 



 

Shkathtësitë e kërkuara: (aftësitë dhe shkathtësitë që kërkohen për ketë vend pune) 

 Njohuri dhe përvojë në fushën që ndërlidhen me punën e gjyqësorit.............................E nevojshme; 

 Të ketë njohuri nga ofrimi i shërbimeve të help deskut..................................................E nevojshme;                                                                                                                                                                                                                                                

 Shkathtësi kompjuterike në harduer dhe aplikacione të ndryshme.................................E nevojshme;                                                                                                                                                                                                                                               

 Aftësi për punë të pavarur dhe vendosje të prioriteteve..................................................E nevojshme;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

zyrës................................................................................................................................E nevojshme; 

 

Kualifikimet arsimore, profesionale dhe përvoja e punës: (kualifikimet dhe përvoja që kërkohen për ketë vend 

pune) 

 Diplomë universitare të vlefshme në Kosovë: në shkenca kompjuterike.........................E nevojshme;  

 Së paku një (1) vit përvojë pune......................................................................................E nevojshme;    

 Certifikime në MCP, MCSA, MCSE, CCNA .....................................................do të kenë përparësi;          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

16. Karakteristikat e pazakonta të mjedisit të punës nëse ka: (p.sh. rreziqet e jashtëzakonshme në vendin e punës, 

presionet fizike ose rreziqet nga ekspozimi ndaj substancave të rrezikshme ose përdorimi i pajisjeve që paraqesin 

rrezik dhe të cilat rezultojnë nga natyra e vendit të punës ose vendndodhja e vendit të punës)  

 Nuk ka  
 

 

 

VËREJTJE: 

 

 Procedura e konkursit është hapur për kandidatët të jashtëm dhe nëpunësit civil ekzistues.  

 Procedura e rekrutimit zhvillohet sipas procedurave të parapara me Ligjin mbi Shërbimin Civil Nr.03/L-

149 dhe Rregulloren, Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit të Shërbimit Civil. 

 Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe 

mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat 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 

proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, si specifikohet në 

Nenin 11, par.3 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës. 

 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.  

 

 Të drejtë konkurrimi kanë të gjithë banorët e Kosovës prej moshës 18-64 vjeçare.  

 

 Konkursi është publikuar më datë: 15.02.2023 deri me 01.03.2023 
 

APLIKACIONI:  

 

 Aplikacionet duhet të plotësohen qartë dhe lexueshëm;  

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

 Aplikacionit duhet bashkangjitur kopjen e kontratës së punës dhe dëshmive të punës;  

 Çertifikatën mbi dënimet penale;   

 Specializimet e ndryshme profesionale 

 Certifikata e përvojës së punës, certifikata të tjera, vërtetime, dy rekomandime etj. 

 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. 
 

 

MËNYRA E APLIKIMIT:  

 

 Aplikacionet mund t’i merrni dhe t’i dorëzoni pranë Zyreve të Personelit në Gjykatat / Institucionin 

ku janë publikuar pozitat e lira;  

 Aplikacionet e dorëzuara pas përfundimit të afatit të konkurrimit nuk pranohen;  

 Aplikacionet mund t’i shkarkoni në mënyrë elektronike në ueb portalin e KGJK-së: 

www.gjyqesori-rks.org 

 Shkarko Aplikacionin 

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

prapa. 

 

https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/2023/02/Aplikacioni_per_punesim_SKGJK.xlsx

