
 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Qeveria - Vlada - Government 
Ministria e Drejtësisë-MinistarstvoPravde-MinistryofJustic 

Shërbimi Korrektues i Kosovës/KorektivnaSluzba Kosova/Kosovo CorekcionalService 

Në bazë të nenit 215 të Ligjit NR.04/L-149 për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale ,nenit  8 të Ligjit 

të Punës nr.03/L-212, Udhëzimit administrativ.07/2017,për rregullimin e procedurave të konkursit 

në sektorin publik, Shërbimi Korrektues i Kosovës, shpall:  

K O N K U R S 

I BRENDSHËM 

SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS 

Pozita:                Shef Kuzhine, 1 (një  vend  pune ) 

Referenca:    MD/SHKK/ 145—09-07-2020 

Paga                   Koeficienti:   6.75 

Kohëzgjatja e kontratës: Me afat të pacaktuar 

I përgjigjet:       Udhëheqësit për punë Juridike dhe të Përgjithshme 

Vendi:               Qendra e Paraburgimit në Prishtinë 

Detyrat  kryesore: 

 Bënë organizimin e punëve për përgatitjen e ushqimit sipas menysë së aprovuar nga drejtori; 

 Organizimin e punës në kuzhinë dhe mirëmbajtjes së pajisjeve të kuzhinës; 

 Kontrollon dhe mbiqyrë kërkesat për pranimin e mallit  nga depo, si dhe merr pjesë në 

komisionin mbi pranimin e mallit; 

 Mbikëqyrë evidentimin e  rregullt (ditorë) i të gjitha pajisjeve të kuzhinës; 

 Sigurohet se mostrat e ushqimit ruhen sipas akteve ligjore në fuqi; 

 Sigurohet se në depon ushqimore ka sasi dy javore (rezerva) për të burgosur; 

 Përgatitjen  e  raporteve të rregullta për Udhëheqësin; 

 Përgatitjen e  kërkesave të mallit  me artikuj ushqimor; 

 Përgatitjen e  menysë mujore të ushqimit; 

 Harton normativën për të gjitha kuzhinat e SHKK-së; 

 Bënë inspektimin e punës në kuzhinat e Institucioneve Korrektuese, kontrollon pastërtinë në 

kuzhina, kualitetin e ushqimeve, zbatimin e menysë së ushqimit; 

 Bën planifikimin  me furnizim të pajisjeve për të gjitha kuzhinat e Institucioneve Korrektuese; 

 Për punën e mbikëqyrjes së kuzhinave në Institucionet Korrektuese raporton te Zëvendës 

Drejtori i Përgjithshëm i SHKK-së. 

 

 

Kualifikimi dhe përvoja: 

 Shkolla e mesme e lartë; 

 Tri vite përvojë pune si kuzhinier; 

 Aftësi të punoj në mjedisin multietnik dhe multi kulturor duke mbajtur marrëdhënie efektive 

te punës;  

 Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Shënim: Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve: Ministria e Drejtësisë /Shërbimi Korrektues i 

Kosovës/ Divizioni i Burimeve Njerëzore, Rruga « Ish–Ndërtesa e Rilindjes» kati i 6 – të,  Zyra Nr. 

606, Prishtinë, Kosovë;  

Për informata të hollësishme mund të kontaktoni zyrën e Divizionit të Burimeve Njerëzore në, 

tel: ose 038-200 18-126 prej orës 08:00 – 16:00. 
Konkursi ngel i hapur 8  ditë nga dita e publikimit në web të SHKK-së, duke filluar nga data: 

09.07.2020.  gjerë më datën: 16.07.2020 që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit. 

Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të 

afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim nëse arrin brenda 4 

ditësh, aplikacionet që arrin pas këtij afati dhe ato të pakompletuara refuzohen.  

Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe 

dokumentacionet tjera të nevojshme që kërkon vendi i punës për të cilin konkurrojnë. Kandidatët të 

cilën hynë në përzgjedhje të ngushtë për intervistë do të informohen me shkrim ose me telefon në 

afat ligjor nga personeli. 

Shërbimi Korrektues i Kosovës ofron mundësi të barabarta për të gjithë nëpunësit që i plotësojnë 

kriteret e konkursit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Qeveria - Vlada - Government 
Ministria e Drejtësisë-MinistarstvoPravde-MinistryofJustic 

Shërbimi Korrektues i Kosovës/KorektivnaSluzba Kosova/Kosovo CorekcionalService 

Na osnovu clana 215 Zakona Br.04/L-149 za Izvrsenje Krivicnih Sankcija, clana  8 Zakona o Radu 

br.03/L-212, Administrativnog Uputstva 07/2017, za regulisanje procedura konkursa u javnom 

sektoru, Korektivna Sluzba Kosova, objavljuje ovaj: 

INTERNI 

K O N K U R S 

 

KOREKTIVNA SLUZBA KOSOVA 

Pozicija:             Sef Kuhinje, 1 (jedno radno mesto) 

Referenca:    MP/KSK/ 145—09-07-2020 

Plata:                  Koeficijenat:   6.75 

vreme trajaqnja ugovora: sa neodredjenim vremenskim rokom 

Odgovara:          Rukovidocu za Pravna i Opsta Pitanja 

Mesto:                Pritvorni Centar Pristina 

 

Glavni zadaci: 

 vrsi organizovanje poslova za pripremanje hrane prema usvojenom jelovniku od strane 

direktora; 

 Organizovanje rada u kuhinji i odrzavanja kuhinjske opreme; 

 Kontrolise i nadzire zahteve za prijem robe iz magacina, kao i ucestvuje u komisiji za prijem 

robe; 

 Nadzire redovno evidentiranje (dnevno) citave kuhinjske oprem; 

 Osigura se da uzorcihrane cuvaju prema zakonskim aktima na snazi; 

 Sigurohet se në depon ushqimore ka sasi dy javore (rezerva) për të burgosur; 

 Pripremanje redovnih izvestaja za Rukovodioca; 

 Pripremanje zahteva za robu i prehrambenim artiklima; 

 Pripremanje mesecnog jelovnika; 

 Izradjujer normativu za sve kuhinje KSK-va; 

 Vrsi inspektiranje rada u kuhinjama Korektivnih Institucioja, kontrolise cistocu po kuhinjama, 

sprovodjenje jelovnika hrane; 

 Vrsi planiranje sa snabdevanjme sa opremom za sve kuhinje Korektivnih Institucija; 

 Za posao nadzora kuhinja u Korektivnim Institucijama izvestava Zamenika Generalnog 

Direktora KSK-va. 

 

 

Kvalifikacija i iskustvo: 

 Srednja visa skola; 

 Tri vite përvojë pune si kuzhinier; 

 Vestine da radi u multietnickoj i multikulturnoj sredini odrzavajuci efektivne radne odnose;  

 Vestine u komuniciranju, planiranju rada i rukovodjenju tima; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Napomena: Uzzimanje i poredaja aplikacija: Ministarstvo Pravde / Korektivna Sluzba Kosova/ 

Divizija za Ljudske Resurse, Ulica «Bivsa Zgrada Rilindje» sprat 6 – ti,  Kancelarija br. 606, 

Pristinë, Kosovo;  

za detalne informacije mozete da kontakrirate kancelariju Divizije za Ljudske Resurse na bro 

tel: 038-200 18-126 od 08:00 – 16:00. 
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u web stranici KSK-va, pocevsi od dana: 09.07.2020.  

doi: 16.07.2020 sto se smatra kao  poslednji dana zatvaranja konkursa. 

poslate aplikacije postom, koje nose postanski  pecat na posiljci uradjen poslednjeg dana roka za 

apliciranje, ce se amatrati validne i bice uzete u obzir ako one stixu u roku od cetrir dana, aplikacije 

koje stizu nakon ovog roka i nekompletirane bice odbijene.  

Aplikaciji se priloze kopije dokumentacije o kvalifikaciji, iskusto i drugu potrebnu dokumentaciju 

koju zahteva radno mesto za koji konkurisu. kandidati koji ulaze u uzunlistu za intervjusanje bice 

obavesteni pismenim putem ili preko telefona u zakonskom vremenskom roku od strane personela. 

Korektivna Sluzba Kosova pruza iste mogucnosti za sve sluzbenike koji ispunjavaju kriterije 

konkursa. 

 


