
 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

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

Shërbimi Korrektues i Kosovës/KorektivnaSluzba Kosova/KosovoCorekcionalService 

Ne 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 

SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS 

Pozita:         Mirëmbajtës, 1 (një  vend  pune ) 

Referenca: MD/SHKK/ 142—03-09-2019 

Koeficienti:   5 

Kohëzgjatja e kontratës: Me afat të caktuar, periudha provuese gjashtë muaj. 

I përgjigjet: Udhëheqësit të Njësisë për Punë Juridike dhe të Përgjithshme  

 Vendi:   Qendra e Paraburgimit në Lipjan 

 

Detyrat  kryesore: 

 Mirëmban objektin dhe bënë riparimet e nevojshme  në  institucion 

 Mban evidencat e riparime dhe  blerjes së materialit të nevojshëm duke bashkëpunuar 
me zyrën e prokurimit.  

 Bënë kontrollimin dhe mirëmbajtjen  e te gjitha  mjeteve  teknike si dhe pajisjeve të 
punës  që janë në dispozicion të institucionit  

 Ti mbikëqyr të gjitha punët që janë  kontraktuar nga jashtë, si dhe të raportoj  çdo  punë 
jo profesionale që është  kontraktuar  nga jashtë. 

 Kryen edhe pune tjera te kërkuara nga udhëheqësi i njësisë. 
 

Kualifikimi dhe përvoja: 

 

 Shkollimi  i mesëm,  

 Së paku  (2)  dy vite  përvojë; 

 

Pozita:  Axhustator 1 (një  vend  pune) 

Referenca: MD/SHKK/ 143—04/09/2019 

Koeficienti:    6 

I përgjigjet:  Udhëheqësit për punë juridike dhe të përgjithshme 

Vendi: Qendra e Paraburgimit Mitrovicë 

 

Detyrat  kryesore: 

 Organizon punën në  punishte të caktuar, Axhustator- Saldues. 

 Bënë trajnimin e të burgosurve në anën teorike si dhe atë praktike në lëmin 

Axhustator- Saldues. 

 Përpilon regjistron si dhe arkivon dosjet e te gjithë të burgosurve që e vijojnë 

trajnimin. 

 Përgatitë listën për blerjen materialeve të pajisjeve, veglave dhe mjeteve tjera që 

nevojitën e Institucionit; 

 Kryen punë shtesë nëse kërkohet  nga udhëheqësi i tij. 

 Jep instruksione dhe i ndihmon mirëmbajtësit në meremetimet, riparimet dhe 

mirëmbajtjen e objekteve për materiale te metalit. 

 



 Kryen edhe punë të tjera që kërkohen nga Udhëheqësi i Njësisë së tij/saj 

 
Kualifikimi, përvoja, aftësitë dhe shkathtësitë tjera: 

 Shkollim i mesëm; 

 Përvojë paku 2 vite; 

 Trajnime profesionale për axhustator; 

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

efektive 

 

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 15  ditë nga dita e publikimit në gazetë ditore, duke filluar nga data: 

04.09.2019 gjerë më datën: 18.09.2019 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 nuk do të 

shqyrtohen fare.  

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 shtetasit e Republikës 

së Kosoves dhe mirëpret aplikacionet gjithë personat e gjinisë femërore dhe mashkullore të 

gjitha komuniteteve që jetojnë  në Kosovë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

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

Shërbimi Korrektues i Kosovës/Korektivna Sluzba Kosova/KosovoCorekcionalService 

Na osnovu člana 215 Zakona Br.04/L-149 za Ivršenje Krivičnih Sankcija, člana 8 Zakona o 

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

u javnom sektoru, Korektivna Služba Kosova, objavluje:  

K O N K U R S 

KOREKTIVNA SLUŽBA KOSOVA 

Pozicija:          Radnik za Održavanje Objekya, 1 (jedno radno mesto) 

Referenca: MD/SHKK/ 142—04-09-2019 

Koeficijenat:   5 

Vreme trajanja ugovora: Sa određenim rokom, vremenski period probnog rada je šest (6) 

meseci. 

Odgovara:       Rukovodiocu za Pravne i Opšte Poslove  

Mesto:            Pritvorni centar Ljiplane 

Glavni zadaci: 

Održava objekat i vrši potrebne popravke u instituciji. 

 Vodi evidenccije o popravkama i kupovine potrebnog materijala sarađujući za 
kancelarijom nabavke.  

 Vrši kontrolisanje i održavanje svih tehničkih sredstava kao i radne opreme koja je na 
raspolaganju institucije.  

 Da naszire sve poslove koji su ugovoreni spolja, i da izveštava za svki neprofesionalni 
urađeni posao koji je ugovoren spolja. 

 Obavlja i druge poslove koji se zahtevaju od strane rukovodioca jedinice. 

Kvlifikacija i iskustvo: 

 Srednja Škola,  

 Najmanje (2) dve godine iskustva. 

 

Pozicija:             Varioc 1 (jedno radno mesto) 

Referenca:    MD/SHKK/ 143—04/09/2019 

Koeficijenat:        5 

Odgovara:     Rukovodiocu za Pravne i Opšte poslove 

Mesto:               Pritvorni Centar - Mitrovica 

Glavni zadaci: 

 Organizuje rad u određenoj radionici, Varioc. 

 Vrši obučavanje zatvorenika kao teorijski takođe i praktiđki deo iz oblasti varioca. 

 Sastavlja, registurje i arhivira fajlove svih zatvorenika koji nastave obuku. 

 Priprema listu za kupovinu materijala i opreme, alata i drugih sredstava koje su 

potrebne instituciji; 

 Obavlja i dodatne poslove ako se to zahteva od strane njegovog rukovodioca. 

 Saje instrukcije i pomaže radniku za odrzavanje objekata u renoviranjima, 

popravkama i održavanju objekata za metalne materijale. 

 Obavlja i druge poslove ako se to zahteva od strane njegovog/njenog rukovodioca 
 



 
 
Kvalifikacija, iskustvo, veštine i ostale sposobnosti: 

 

 Srednja škola; 

 Najmanje dve (2) godine radnog iskustva; 

 Profesionalne obuke iz relevantne oblasti; 

 Sposobnost da radi i multietničkoj i multikulturnoj sredini održavajuči efektivne 

odnose. 

 

Uzimanje i dostavljanje aplikacija:Ministarstvo Pravde/Korektivna Služba Kosova/Divizija 

za Ljudske Resurse, Ulica “Bivša Zgrada Rilindje” aprat 6-ti, Kancelarija br. 606, 

Priština/Kosovo;  

Za detaljne informacije možete kontaktirati kancelariju Divizje za Ljudske Resurse, tel:038-

200 18-126 od 08:00 – 16:00. 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, počevši od: 

04.09.2019 do: 18.09.2019 što se smatra kao zadnji dan zatvaranja konkursa. 

Aplikacije poslate poštom, i kojee nose poštanski pečat na pošiljki uraađen u zadnjem danu 

roka za apliciranje, če se smatrati važeče i bice uzeteu obzir za razmatranje ako iste stižu u 

roku od 4 dana, aplikacije koje stižu nakon ovog roka i one nekompletirane neçe bit iopšte 

razmatrane.  

Aplikaciji se prilažu kopije dokumentacije o kvalifikaciji, radnom iskustvu i ostala potrebna 

dokumentacija koju zahteva radno mesto za koju konkurisu. Kandidati koji ulaze u listu užeg 

izbora za intervjuisanje če biti obavešteni pismenim pute mili preko telefona u zakonskom 

vremenskom roku od strane personela. 

Korektivna Služba kosova pruža jednake mogučnosti za sve državljane Republike Kosova i 

dočeka aplikacije svih lica muškog i ženskog pola svih zajednica koje žive na Kosovo. 


