REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO
GJYKATA THEMELORE –PEJË
OSNOVNI SUD PEC – BASIC COURT OF PEJA

Në bazë të nenit 3 paragrafi 1,2, 3, 5 nën paragrafi 5.1 dhe neni 4, 9 paragrafi 1 dhe 2 të
Rregullores Nr. 08/2017 për Praktikant të diplomuar në Gjykata dhe Sekretariat të Këshillit
Gjyqësor të Kosovës, praktikantët nuk do të kompensohen, përjashtimisht në raste të sigurimit të
mjeteve financiare qoftë nga buxheti i gjyqësorit apo nga ndonjë partner i KGJK-së, praktikantët
e diplomuar mund të kompensohen dhe atë për kohë të caktuar , në kohëzgjatje prej 1 ( një )
viti,
Gjykata Themelore Pejë
Shpall:
KONKURS
Nr.01/2018
Titulli i vendit të punës : Praktikantë të diplomuar
1.Gjykata Themelore në Pejë .............................................................................15 Praktikant të diplomuar
2.Gjykata Themelore Pejë , Dega në Klinë........................................................ 10 Praktikant të diplomuar
3. Gjykata Themelore Pejë , Dega në Deçan.......................................................10 Praktikant të diplomuar
4. Gjykata Themelore Pejë , Dega në Istog ....................................................... 10 Praktikant të diplomuar

Pozita Nr. 1
Titulli i pozitës : Praktikantët e diplomuar
Vendi i punës : Gjykata Themelore Pejë
Kohëzgjatja e emërimit : Me afat të caktuar, në kohëzgjatje prej 1 ( një ) viti pa pagesë,
përjashtimisht në raste të sigurimit të mjeteve financiare qoftë nga buxheti i gjyqësorit apo nga
ndonjë partner i KGJK-së, praktikantët e diplomuar mund të kompensohen.

Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë : Administratori i Gjykatës
Pozita Nr. 2
Titulli i pozitës : Praktikantët e diplomuar
Vendi i punës : Gjykata Themelore Pejë – Dega në Klinë.
Kohëzgjatja e emërimit : Me afat të caktuar, në kohëzgjatje prej 1 ( një ) viti pa pagesë
përjashtimisht në raste të sigurimit të mjeteve financiare qoftë nga buxheti i gjyqësorit apo nga
ndonjë partner i KGJK-së, praktikantët e diplomuar mund të kompensohen.

Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë : Ndihmës Administratori

Pozita Nr. 3
Titulli i pozitës : Praktikantët e diplomuar
Vendi i punës : Gjykata Themelore Pejë – Dega në Deçan.
Kohëzgjatja e emërimit : Me afat të caktuar, në kohëzgjatje prej 1 ( një ) viti pa pagesë
përjashtimisht në raste të sigurimit të mjeteve financiare qoftë nga buxheti i gjyqësorit apo nga
ndonjë partner i KGJK-së, praktikantët e diplomuar mund të kompensohen.

Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë : Ndihmës Administratori
Pozita Nr. 4
Titulli i pozitës : Praktikantët e diplomuar
Vendi i punës : Gjykata Themelore Pejë – Dega në Istog.
Kohëzgjatja e emërimit : Me afat të caktuar, në kohëzgjatje prej 1 ( një ) viti pa pagesë.
Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë : Ndihmës Administratori
Të drejtat dhe përgjegjësitë e praktikantëve
1. Praktikantet gëzojnë te drejtat si ne vijim:
1.1 Praktikantët gëzojnë te drejtën e trajtimit me dinjitet, te drejtën e mbrojtjes nga çdo lloji i
diskriminimit bazuar ne gjini, nacionalitet, race, religjion, gjuhe apo orientim seksual, te drejtën
e qasjes se lire dhe te papenguar ne gjykate dhe mjediset e Sekretariatit gjate gjithë kohës se
praktikes, duke përfshirë por duke mos u kufizuar ne hapësirat e zyrave, gjykatore dhe mjediset
tjera;
1.2.Praktikantet e rekrutuar ne gjykate duhet te kenë qasje ne lende, shkresat e lendeve dhe
dokumentet e tjera me kushte qe materialet e tilla nuk përmbajnë informata te kufizuara, si dhe
duhet te gëzojnë te drejtën për pjesëmarrje ne seanca dëgjimore, takime, këshillime dhe
shqyrtime gjyqësore, përveç kur publiku është i përjashtuar për arsye te justifikuara; dhe
1.3. Praktikantët e rekrutuar ne gjykate dhe Sekretariat te KGJK-se ne përputhje me ligjin duhet
te gëzojnë te drejtën për pushim adekuat dhe periudhat e çlodhjes, pushimin
vjetor, festat zyrtare dhe mbrojtjen nga orët e tepërta te punës
1. Praktikantët kane përgjegjësitë si ne vijim:
2.1. Te trajtojnë me respekt gjyqtaret, palët ndërgjyqësore, avokatet, personelin jo gjyqësor
si dhe palët e tjera;
2.2. t'u përmbahen rregullave te brendshme te sjelljes, duke përfshire por duke mos u
kufizuar ne vijueshmëri, orarin e punës, kodin e veshjes dhe konfidencialitet ; dhe,
2.3. ne baza te rregullta praktikantet duhet te këshillohen, monitorohen dhe mbikëqyren
nga gjyqtaret dhe koleget si dhe duhet te bëjnë përpjekje për te përmirësuar përformancen ne
përputhje me vlerësimin nga ana e mbikëqyrësve dhe këshillave te gjyqtareve/kolegeve,
Përshkrimi i Punës së Praktikantëve :
Gjatë punës praktike, praktikanti duhet te këtë mundësinë qe te aftësohet ne, por duke mos u
kufizuar ne ndihmën për ekzaminimin e lendeve për te identifikuar çështjet ligjore, te ndihmojnë
gjyqtaret ne përgatitjen e lendeve për seanca dëgjimore dhe veprime tjera, kryerjen e hulumtimeve

ligjore, përgatitjen e memorandumeve te politikave dhe memorandumeve ligjore, hartimin e draft
vendimeve, urdhëresave, opinioneve dhe pune te tjera brenda zyrës.
Kandidatët praktikant i diplomuar duhet të prezantojnë :
Kopjen e letërnjoftimit
Diplomën apo çertifikatën universitare,
Çertifikatën që nuk është duke u zhvilluar procedurë penale.
VËRETJE :



Procedura e konkursit është e hapur për kandidatë të jashtëm.
Procedura e rekrutimit zhvillohet sipas procedurave të parapara me Ligjin mbi Shërbyeset
Civil, Nr.03/L-149 dhe Rregulloren, Nr.02/2010 për Procedurën e Rekrutimit në Shërbimin
Civil , Rregullores Nr.08/2017 për Praktikantë në Gjykata dhe Sekretariatin e KGJK-së, si dhe
Udhëzimit Administrativ Nr.01/2017.



Konkursi është publikuar me datë 08/02 /2018 dhe mbyllët me datë 22/02 /2018 .

Aplikacioni mundë të merret në Zyrën e Personelit në Gjykatën Themelore në Pejë Rr. Adem Jashari
pa nr, në GJ.TH.Pejë-Dega Klinë,GJ.TH.Pejë- Dega Istog dhe GJ.TH.Pejë- Dega Deçan dhe po ashtu,
aplikacioni mundë ta shkarkoni në mënyrë elektronike në Web portalin e Gjykatës Themelore në Pejë
: www.gjyqesori-rks.org
Shkarko aplikacionin


Aplikacionet e plotësuara mund ti dorëzoni në Gjykatën Themelore në Pejë, ,, Rr.
Mbretëresha Teutë ,, pa nr. si dhe përmes postës – Gjykata Themelore Pejë - kodo postal
30000.si dhe në GJ.TH. Pejë-Dega Klinë, GJ.TH.Pejë-Dega Istog dhe GJ.TH.Pejë-Dega
Deçan.
 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 specifikacionet në Nenin 11, par.3 të Ligji Nr.03/L-149 për
Shërbyesit Civil të Republikës së Kosovës.
 Te drejtë konkurrimi kanë të gjithë banoret e republikës së Kosovës prej moshës 18 – 64
vjeçare. Aplikacionet duhet të plotësohen qartë dhe lexueshëm. Në aplikacion duhet të
shënohen të gjitha të dhënat e kërkuara. Në aplikacion duhet të përcaktohet saktësisht vendi
dhe pozita për cilin kandidati / ja konkurron
Aplikacione e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta
refuzohen. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen.

Nëse aplikacionit nuk ia bash ngjiteni dokumentet e duhura dhe nuk i plotësoni atë me shënime
të sakta, ju vetë do ta humbni rastin për tu futur në listën e ngushtë.




Fotokopjet e dokumenteve të bashkangjitura në aplikacion, kandidatët nuk kanë të drejtë ti
tërhiqni prapa.
Në raste të ndonjë pyetje apo paqartësie Ju mundë të kontaktoni në numrin e tel-045/418347

