
 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

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

Shërbimi Korrektues i Kosovës/Korektivna Sluzba Kosova/Kosovo Corekcional Service 

Duke u bazuar në Ligjin NR. 03/L – 149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, 

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

Kosovës, si dhe në Rregullorën Nr.21/2012 për Avancim në Karrierë të Nëpunësve Civil 

Shërbimi Korrektues i Kosovës shpallë:  

 

K O N K U R S  I BRENDSHËM 

Avancim 

 

SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS 

 

Pozita:        Zyrtar për Pranim dhe Lirim -, 1 (një  vend  pune) 

 Referenca:  DR / 490 / JP00040291 

 Koeficienti:    7 

 

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

 Vendi: Qendra e Paraburgimit në Prizren 

 

Detyrat  kryesore: 

 Të siguron që të gjitha informatat në dosjen e të burgosurit të janë  të regjistruara në data 

bazë;  

 Të monitoron të gjitha datat në vendimet e gjykatave dhe të siguron që të gjithë te 

burgosurit janë me ligjërisht në burgim duke kalkuluar të gjitha datat e lirimeve, 

skadimeve apo të ndonjë ndryshimi; 

 Gjatë pranimit të burgosurit duhet të bëjë  identifikimin, ta kontrolloj dokumentacioni, 

fotografimin, si dhe plotësimin e të gjithë formularëve përkatës;   

 Të informoj  të burgosurit për çfarëdo ndryshime nga ana e Gjykatës sa i përket 

vendimeve Gjyqësore; 

 Gjatë lirimit të burgosurit duhet të sigurohet të kryhen kompletimi i formularit të lirimit, 

 Të sigurohet që i burgosuri, i cili do të lirohet nuk është i akuzuar për ndonjë vepër tjetër; 

 Të informoj Mbikëqyrësin e Lartë, Mbikëqyrësin e Ndërrimit për pranimin ose lirimin e 

të burgosurve; 

 Përgatit dokumentet  e të burgosurve në rast të transferit, shoqërimit në gjykata, spital etj; 

 Të ketë arkiv sistematike për dosjet e të burgosurve dhe punë tjera të dhëna nga 

Udhëheqësi. 

 

Kualifikimi, përvoja, aftësitë dhe shkathtësitë tjera: 

 

 Diplomë universitare; Fakulteti: Juridik ,Administratë Publike, Filologjik; 

 Përvojë pune  se paku dy (2) vite; 

 Aftësi për të punuar dhe komunikuar me autoritete të brendshme dhe të jashtme ne nivel të 

njëjtë, të lartë ose më të ulët si dhe dhënia e këshillave ne fushën përkatëse te përgjegjësisë; 

 

 

 



 

Pozita:  Zyrtar për Trajtimin e të Burgosurve dhe Çështje Sociale  -, 1 (një  vend  pune) 

 Referenca:  DR / 180 / JP00040292 

 Koeficienti:    7 

 I përgjigjet: Udhëheqës i Njësisë për Programe, Regjime, Arsimim dhe Çështje Sociale 

Vendi: Qendra Korrektuese në Smrekovnicë 

 

Detyrat  kryesore: 

 Intervistimi i të burgosurit, për të vlerësuar nëse kanë ndonjë çështje urgjente të lënë 

të pazgjidhur ose që është krijuar me arrestimin e tyre, si p.sh: Informimi i familjeve 

të tyre, punësimi, ndihma sociale, prona, strehimi etj, dhe i  informon për shërbimet 

ekzistuese në burg dhe rregullat shtëpiake; 

 Klasifikimin e të paraburgosurve/burgosurve, dukë propozuar tipat e tretmanëve dhe 

të intervenimeve që merren si të dobishme për rehabilitimin e tyre përmes 

identifikimit dhe vlerësimit të nevojave, rrezikshmërisë dhe sjelljeve të tyre në 

institucion; 

 Rekomandimin përmes përgatitjes së vlerësimeve dhe vizita familjare të të burgosurve 

për lirim me kusht dhe privilegje tjera penale që jepen brenda dhe jashtë burgut; 

 Vlerësimet dhe informata relevante, në mënyrë që t’ju ndihmoj atyre në shqyrtimin e 

dënimeve dhe proceseve tjera vendimmarrëse; 

 Përgatitjen e  raporteve për gjykata, në disa raste specifike; 

 Ndihmën  e të paraburgosurve/burgosurve, në bashkëpunim me organizata të 

ndryshme sociale, publike dhe private, për vazhdimin dhe përforcimin e lidhjeve 

familjare dhe shoqërore; 

 Ndihmë psiko-sociale, këshillim dhe ndërhyrje  për tejkalimin e situatave të krizës 

dhe të përcaktojë vështirësitë që dalin e zhvillohen në institucion dhe/ose në 

komunitet e që mund të pengojë re integrimin e tyre të sigurte; 

 Kryen edhe punë tjera sipas nevojës te kërkuara nga udhëheqësi i njësisë. 

 

Kualifikimi, përvoja, aftësitë dhe shkathtësitë tjera: 

 

 Diploma Universitare (Fakulteti Filozofik, Juridik)); 

 Përvoja e punës në profesion se paku dy (2) vite; 

 Aftësi për të punuar dhe komunikuar me autoritete të brendshme dhe të jashtme ne 

nivel të njëjtë, të lartë ose më të ulët si dhe dhënia e këshillave ne fushën përkatëse te 

përgjegjësisë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Shënim: Procedura e konkurrimit është e hapur për nëpunësit civil ekzistues në Shërbimin 

Korrektues të Kosovës. SHKK ofron mundësi të barabarta të avancimit për të gjithë nëpunësit 

civil ekzistues brenda Shërbimit Korrektues, të cilët i plotësojnë kriteret e Konkursit për 

avancim, në përputhje me Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, 

Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, si dhe në 
Rregulloren Nr.21/2012 për Avancim në Karrierë të Nëpunësve Civil . 
 

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. 

Konkursi ngel i hapur 8  ditë nga dita e publikimit, duke filluar nga data: 30.08.2019 gjerë më 

datën: 06.09.2019 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, dy 

vlerësimet e fundit dhe dokumentacionet tjera të nevojshme që kërkon vendi i punës për të 

cilin konkurrojnë.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

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

Shërbimi Korrektues i Kosovës/Korektivna Sluzba Kosova/Kosovo Corekcional Service 

Na osnovu Zakona Br. 03/L – 149 za Civilnu Sluzbu Republike Kosova, Uredba Br. 02/2010 

za Procedure Regrutovanja u Civilnu Slzubu Republike Kosova, Korektivna Sluzba Kosova, 

objavljuje:  

 

INTERNI KONKURS 

Unapredjivanje  

 

KOREKTIVNA SLUZBA KOSOVA 

 

 Pozicija:          Sluzbenik za Prijem i otpust - 1 (jedno radno mesto) 

 Referenca: DR / 490 / JP00040291 

 Koeficijenat:   7 

Odgovara:         Rukovodiocu Jedinice za Opsta i Pravna Pitanja 

 Mesto:              Pritvorni Centar u Gnjilane 

 Glavni zadaci: 

 Da osigura sve informacije u dosije zatvorenika koje su registrovane u data bazi;  

 Da monitorise sve datume sudova i osigura da svi zatvorenici su legalno u zatvoru, 

racunajuci sve datume otpusta, isteka ili neke promene; 

 Prilikom prijema zatvorenika treba da vrsi identifikovanje, kontrolise dokumentaciju, 

fotografisanje kao i popunjavanje svih relevantnih formulara;   

 Da informise zatvorenika za bilo kakvu promenu od strane Suda sto se tice sudskih 

odluka; 

 Prilikom otpusta zatvorenika treba da se osigura popunjavanja  i kompletiranje 

formuluara za otpust, 

 Da se osigura da zatvorenik koji se otpusta nije optuzen za neko drugo krivicno delo. 

 Da informise Viseg Nadzornika, Nadzornika smene za prijem ilki otpust zatvorenika; 

 Priprema dokumentaciju zatvorenika prilikom transfera, pracenje u Sud, bolncu idr. 

 Da poseduje sistematsku arhivu za disje zatvorenika i druge poslove koji se zahtevaju od 

strane rukovodioca jedinice. 

 

Kvalifikacije, iskustvo,  vestine i druge psosobnosti: 

 

 Univerzitetska Diploma; Pravni fakultet, Javna Administracija, Filoloski; 

 Radno iskustvo najmanje dve (2) godine; 

 Sposobnost da radi i komunicira sa untrasnjim i spoljinm vlastima Istog, viseg ili 

nizeg nivoa kao i davanje saveta iz relevantne oblasti odgovornosti; 

 

 

 

 

 

 



 

Pozicija:           Sluzbenik za Tretman Zatvorenika i Socijalna Pitanja, 1 (jedno radno mesto) 

Referenca: DR / 180 / JP00040292 

Koeficijenat:    7 

Odgovara:        Rukovodiocu Jedinice za Programe i Rezime, Obrazovanje i Socijalna Pitanja 

Mesto:              Korektivni Centar Smrekovnic 

Glavni Zadaci: 

 Intervjuisanje zatvorenika, da procenjuje ako ima neko hitno pitanje koja je ostala 

nresena ili je stvorena prilikom njihovog hapsenja, kao n.pr. Informisanje njihove 

porodice, zaposljavanje, socijalna pomoc, imovina, smestaj idr, i informise postojece 

sluzbe u zatvornu o kucnom redu; 

 Klasifikacija zatvorenika/pritvorenika, predlozecci vrste tretmana i intervencija koje 

se preduzimaju kao korisne za njihovu rehabilitaciju preko inedentifikovanja njihovih 

potreba, rizika i nihovog ponasanja u instituciju; 

 Preporuku Rpreko pripremanja procene i porodicnih poseta zatvorenika za uslovni 

otpust kao i druge krivicne privilegije koje se daju unutar i van zatvora; 

 Procene i relevantne informacije, na nacin da im pomazu njima u razmatranju kazne i 

drugih procesa u donosenju odluka; 

 Pripremanje izvestaja za sudove, u nekim specificnim slucajevima; 

 Pomoc zatvorenika/pritvorenika, u saradnji sa raznim socijalnim organizacijama, 

javnim i privatnim, za nastavljanje porodicnih i drustvenih vezi; 

 Psiho-socijalnu pomoc, savetovanje i intervenisanje za prevazilazenje kriznih situacija 

i da utvrdi poteskoce koje proizlaze i razvijaju se u instituciju i/ili u zajednici koja 

moze da ometa njihovu sigurnu reintegraciju; 

 Obavlja i druge poslove prema potrebi koje se zahtevaju od strane rukovodioca 

Jedinice. 

 

Kvalifikacija,  iskustvo i druge vestine i sposobnosti: 

 Univerzitetska Diploma (FiloloskiFakultet, Pravni); 

 Radno iskustvo najmanje dve (2) godine; 

o Dobre vestine komuniciranja, uklucivsi vsetinu za interpretaciju informacija, davanju 

uputstava i slanje informacija kod drugih; 

Napomena: Procedura konkurisanja je otvorena za postojece civilne sluzbenike u Korektivnoj 

Sluzbi Kosova, KSK pruza ravnopravne mogucnosti unapredjivanja za sve postojece civilne 

sluzbenike unutar Korektivne Sluzbe, koji ispunjavaju kriterije za unapredjeivanje, u skladu sa 

Zakonom Br. 03/L-149 za Civilnu Sluzbu republike Kosova, Uredbe Br.02/2010 za Procedure 

Regrutacije u Civilnu Sluzbu. 

Uzimanje i predaja aplikacija: Ministarstvo Pravde /Korektivna Sluzba Kosova/ Jedinica 

Personela, Ulica « Bivsa Zgrada Rilindja» sprat 6 – ti,  kancelarija Br. 606, Pristina, Kosovo; 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novimana, pocevsi od 

datuma 30.08.2019 do datuma 06.09.2019 sto ce se smatrati kao zadnji dan zatvaranja 

konkursa.Dostavljene Aplikacije preko poste, na kojima se nanalzi postanska marka i pecat 

uradjen u zadnjem danu roka za apliciranje, bice smatrane kao vazece i bice uzete u obzir za 

razmatranje ako iste stizu u roku od 4 dana, aplikacije koje stizu posle ovog roka i iste 

nekompletrirane nece biti uzete u obzir i nece biti razmatrane.   Aplikaciji se pridodaju kopije 

dokumentacije o kvalifikacijama, iskustvu i drugu potrebnu dokumentaciju potrebne za posao 

za koji konkurisu.Kandidati koji su ušli u uzi izbor za intervjuisanje će biti obavešteni u 

pisanoj formi ili putem telefona u legalnom roku od strane osoblja.Civilna Sluzba Kosova 

pruza ravnopravne mogucnosti zaposlenja za zene, muskarce i svih manjina na Kosovu. 

 


