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Republika e Kosovës 
Republika Kosova/Republic of Kosovo 

Akademia e Drejtësisë/Akademija Pravde/Academy of Justice 
 

Në mbështetje të nenit 142 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, në pajtim me nenin 3 pika 7, nenin 12 

dhe 18 të Ligjit mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës,  Neni 15 i Rregullores Nr. 02/2010 për 

Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, nenit 17 pika 1.2 dhe 2 i Ligjit NR.05/L-095 për Akademinë e 

Drejtësisë, Akademia e Drejtësisë  me 15 maj 2019 shpall  këtë: 

 

KONKURS PËR AVANCIM BRENDA INSTITUCIONIT PËR PLOTËSIMIN E POZITËS SË LIRË 

 

 
Titulli i vendit të  punës:  Udhëheqës i Divizionit për Teknologji Informative 

Numri i referencës: 03/21/DAF-AD 

I përgjigjet: Drejtorit të Departamentit për Administratë dhe Financa 

Koeficienti: 9 

Pozita: Karrierës  

Numri i vendeve të punës: 1 (një) 

 

Detyrat  dhe përgjegjësitë kryesore: 

 

 Udhëheqë punën e përgjithshme të divizionit dhe ndihmon drejtorin e departamentit në 

caktimin e objektivave dhe zhvillimin e planit të punës për përmbushjen e këtyre 

objektivave; 

 Siguron mirëmbajtjen e duhur të të gjitha pajisjeve të TI-së përfshirë kompjuterët me pajisjet 

periferike, laptopët, telefoninë fikse, serverët, sistemin e akses kontrollit, kamerat e sigurisë, 

etj; 

 Siguron që pajisjet teknike të zerimit dhe përkthimit funksionojnë dhe bëhet transmetimi 

kualitativ i zërit dhe i signalit - fotografisë në sallatë e trajnimit si dhe në ambiente tjera kur 

kërkohet sipas nevojës; 

 Menaxhon stafin e divizionit dhe në bashkëpunim me drejtorin e  departamentit organizon 

punën përmes ndarjes së detyrave tek vartësit, ofron udhëzime dhe monitoron punën e stafit 

në ofrimin e shërbimeve cilësore;  

 Menaxhon dhe administron me të gjithë serverët që Akademia ka në përdorim, administron 

me rrjetin kompjuterik si dhe sistemet tjera kompjuterike; 

 Koordinon punën dhe bashkëpunon me udhëheqësit e tjerë në institucion; 

 Është përgjegjës për zbatimin e legjislacionit dhe standardeve të dala nga ASHI dhe 

Akademia; 

 Planifikon blerjen e harduerit, softuerit dhe avancimin e teknologjisë informative në 

përgjithësi dhe ndihmon stafin në përdorimin e programeve aplikative, përdorimin e pajisjeve 

të TI-së dhe çështjeve tjera nga aspekti i teknologjisë informative; 

 Mundëson krijimin e pyetësorëve online për nevojat e Akademisë; 

 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. 
 

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim 

Në shërbimin civil kanë të drejtë të punësohen shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore, të cilët 

kanë zotësi të plotë për të vepruar, janë në posedim të të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e 

nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave ekzekutive, drejtuese ose zbatimin e 

funksioneve administrative dhe të cilët kanë aftësitë fizike, që kërkohen për pozitën përkatëse. 

Pranimi në Shërbimin Civil të Kosovës mund të kryhet deri në një (1) vit para moshës së pensionimit.  
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Në përputhje me parimet evropiane të lëvizjes së lirë të punëtorëve dhe mos-diskriminimit, të huajt të cilët 

posedojnë kualifikimet e nevojshme për vendin e punës mund të pranohen në Shërbimin Civil të Kosovës. 

Qeveria përcakton disa funksione themelore shtetërore (që kanë të bëjnë me sovranitetin e shtetit), të cilat 

mund të kufizohen vetëm për shtetasit e Kosovës. 

Në Shërbimin Civil të Kosovës mund të lejohet puna vullnetare-pa pagesë e nëpunësve civilë pas 

pensionimit, deri në moshën shtatëdhjetë (70) vjeçare. Mënyra e punës vullnetare rregullohet me Rregullore 

të nxjerrë nga Qeveria. 

 

Procedurat e konkurrimit 

Shpallja e konkurrimit është e hapur për të interesuarit për aplikim për kandidatët e brendshëm. 
 

 Shkollimi i kërkuar: 

Diplomë Universitare apo të avancuar në drejtimin e teknologjisë informative, 

ekonomike, biznes apo të ngjashme                                                                                                                 

E nevojshme 

 

  

 

Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera që kërkohen 

 

5 (pesë) vite përvojë pune profesionale                                                                         E nevojshme 

Njohuri dhe përvojë në fushën e menaxhimit të teknologjisë informative E nevojshme 

Shkathtësi të lartë në menaxhim, organizim, caktim të objektivave dhe planifikim E preferueshme 

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 

Fleksibilitet ndaj organizimit dhe mbikëqyrjes së punës, përfshirë zgjidhjen e 

problemeve 

E nevojshme 

Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve ( Word, Excel, Powe Point, 

Access, internet            

E nevojshme 

 

 

                                                                                              

 

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin 

Procesi i rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës është i paraparë me Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin 

Civil të Republikës së Kosovës, dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin 

Civil. 

Bazuar në aktet ligjore të lartpërmendura kandidatët të cilët plotësojnë kriteret e parapara, do t’i nënshtrohen 

shqyrtimit fillestar të aplikacioneve të tyre. Aplikantët më të suksesshëm do të përfshihen në listën e shkurtër 

dhe do të ftohen të marrin pjesë në testimin me shkrim dhe me gojë. Kandidatët që kalojnë testin me shkrim, 

do t’i nënshtrohen testit me gojë (intervistimit). Në fund të procesit të përzgjedhjes kandidatët e pazgjedhur 

kanë të drejtë në ankesë. 

 

Kohëzgjatja e emërimit: 

Emërimi është me afat të pa caktuar. 

 

Data e mbylljes së konkursit: 

 

Konkursi është i hapur tetë (8) ditë kalendarik pas shpalljes në gazetat lokale dhe në web faqen 

e Akademisë së Drejtësisë http://ad.rks-gov.net. Prej datës: 15.05.2019 deri më datë 23.05.2019. 
 

 

 

Paraqitja e kërkesave 

Për shërbyesit civil aplikimi bëhet përmes sistemit të SIMBNJ – MAP, ndërsa për kandidatët që nuk janë 

shërbyes civil aplikacionet merren në web faqe të Akademisë së Drejtësisë dhe dorëzohen në zyrat e 

Akademia e Drejtësisë në Lagjen e Spitalit, Rr. “Muharrem Fejza” pa nr. Prishtinë, ose aplikacionin dhe 

dokumentet të skenuara të dërgohen në email: burimenjerezore.ad@rks-gov.net Aplikacionit i bashkëngjiten 

kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme, që kërkohen 

për vendin e punës për të cilin konkurroni. Dokumentet e pranuara nuk do të kthehen! Kandidatët të cilën 

hynë në listën e ngushtë, për intervistë do të informohen me shkrim ose nëpërmjet telefonit për intervistën. 

http://ad.rks-gov.net/
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Kandidatët të cilët do të jenë të përzgjedhur dhe të ftuar në intervistë duhet t’i sjellin në shikim dokumentet 

origjinale. 
 

Akademia e Drejtësisë ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Republikës së 

Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të 

gjitha komunitetet në Kosovë. 
 

 Komunitet 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. 

paragrafin 3 të Ligjit nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës. 
 

 Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara mund të 

refuzohen. 
 

 Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e 

ngushtë do të kontaktohen. 
 

Për informata plotësuese, mund të kontaktoni në Akademia e Drejtësisë në numrin e telefonit: 038 200 

18  661, 038 200 18 671 prej orës 08:00 – 16:00. 


