
 

 

Agjencia Kosovare e Pronës 
SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE                      
                                       № 003/2014 

Data: 08 Maj 2014 

  Zyrtar i Lartë Ligjor – Njësiti për Përpunimin e Kërkesave  
  Prishtinë 
  Niveli: P-6 (përafërsisht 900.75 € bruto në muaj)  
  (№ i referencës: KPA-004/2014)- 2 pozita 
 

Pozita gjendet në kuandër të Njësitit për Përpunimin e Kërkesave, nën administrimin e Koordinatorit personi i zgjedhur do të 
jetë përgjegjës për shqyrtimin dhe përpunimin e kërkesave të caktuara në pajtim me procedurat dhe ligjet në fuqi, për t’ia 
referuar Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës (KKPK) për shqyrtim. Detyrat e tij/saj përfshijnë, por nuk janë të 
kufizuara në Menaxhimin fizik dhe elektronik të të gjitha dosjeve të NJPK-së, përfshirë edhe bartjen e dosjeve mes NJPK-së 
dhe njësiteve tjera; 

 Kërkimin dhe analizimin e thellë të dëshmive të dokumentuara si dhe të bëjë vlerësime/rekomandime ligjore me 
shkrim; 

 Të intervistojë palët në kërkesë; 

 T’i ofrojë KKPK-së mbështetjen e nevojshme për të siguruar përpunimin e shpejtë dhe të sigurt të kërkesave; dhe 

 T’i paraqes dhe argumentojë lëndët para KKPK-së gjatë seancave dhe para Gjykatave nëse dhe kur kjo është e 
nevojshme. 

 Të bëjë hulumtime ligjore nëse/kur kjo është e nevojshme. 
Kualifikimet dhe përvoja: 

 Diplomë e Universitetit në Drejtësi dhe trajnime përkatëse; shkalla Master apo ngjashëm, përfundimi i suksesshëm i 
provimit të jurisprudencës, njohja e së drejtës ndërkombëtare, drejtës pronësore janë përparësi; 

 Së paku 3 vite përvojë profesionale përkatëse, preferohen në të drejtën pronësore; 

 Njohja shumë e mirë e gjuhës shqipe dhe/apo serbe në të folur dhe të shkruar (përfshirë alfabetin cirilik) është e 
domosdoshme;  

 Njohja e gjuhës angleze në të shkruar dhe në të folur;  

 Përvoja e mëparshme në hartimin e dokumenteve ligjore, prezantimin dhe argumentimin e rasteve para gjykatës apo 
tribunalit është përparësi;  

 Aftësitë e shkëlqyera komunikuese dhe analitike janë të domosdoshme; dhe 

 Njohuri kompjuterike, posaçërisht në Microsoft Office. 

Kjo pozitë është përcaktuar si  pozitë e karrierës në bazë të paragrafit 1.1 të nenit 12 të Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së 
Kosovës.  

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.  
Shënim: Procedura e rekrutimit është e rregulluar me Rregulloren nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil. 

Procedura e konkurrimit është e hapur për kandidatë të jashtëm, si dhe nëpunës civilë ekzistues. 

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, siç specifikohet në nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 
03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.  

Detajet lidhur me përshkrimin dhe kushtet e punës për këtë pozitë mund të shkarkohen nga www.kpaonline.org/jobs  
apo mund të merren në të gjitha zyrat e AKP-së. Kandidatët e interesuar duhet të aplikojnë online përmes KPA web faqes:   

http://www.kpaonline.org/sq/jobs.asp 

Aplikacionet e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Aplikacionet e pa kompletuara mund të refuzohen. Për shkak të numrit të madh të 
aplikacioneve të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni 
Zyren e Burimeve Njerëzore përmes postës elektronike në: recruit@kpaonline.org . 

Afati i fundit për të paraqitur aplikacionet është  22 Maj 2014 

KPA ZYRAT/OFFICES/KANCELARIJE KPA-a 
KPA ZYRAT/OFFICES/KANCELARIJE KPA-a.  Selia/Headquarters/Sedište; Perandori Justinian 5, Prishtinë/Priština, tel. 038 249 918, fax. 038 249 919.  Gjilan/Gnjilane; Lidhja e Prizrenit 114, tel. 0280 320 289, fax. 
0280 324 067.   Mitrovicë/Mitrovica; Shemsi Ahmeti nn;, tel. 028 530 136/7, fax. 028 530 139, Pjesa Veriore e Mitrovicës/Severni deo Mitrovice;  Filip Visnjic  (ndertesa e Trepces/ zgrada Trepce / Trepca building) 
kati/sprat/floor 2  nr.18.Pejë/Peć; Mbretëresha Teutë 85, tel. 039 431 668, fax. 039 432 970.  Prishtinë/Priština; Rexhep Luci/Goleška 2, tel. 038 225 473, fax. 038 244 854.   Prizren, De Rada” str No: 74 (behind shopping 
center - Ben Af) , tel. 029 231 469, fax. 029 231 429. Podgoricë/Podgorica; Crnogorskih Serdara, tel. 082 20 624 216. UNHCR Property Offices - Beograd/Beograde; Višegradska 23, tel.011 362 13 93, fax.011 361 27 48. 
Kragujevc/Kragujevac; Karadjordjeva 17, zyra/kancelarija/office 11, tel.034 355 651, fax 034 355 652. 

www.kpaonline.org 
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