
Republika e Kosovës
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Komuna e Mitrovicës së Jugut
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Kryetari i Komunës
Nr. 01-111/01-0040386-2/19 dt. 20.05.2019
Mitrovicë

Në bazë të nenit 11 dhe 18 të Ligjit nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës,
Rregullores nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës dhe Rregullores nr.
21/2012 për Avancimin në Karrierë të Nëpunësve Civil, Komuna e Mitrovicës së Jugut shpallë:

K O N K U R S I  B R E N D S H Ë M

Institucioni : Komuna e Mitrovicës së Jugut

Drejtoria: Zyra e Kryetarit

Titulli i vendit të punës: Përfaqësues Ligjor Komunal

Kategoria funksionale/Grada:                Grada 8 ( Koeficienti 8 )

Numri i referencës: JP00039188

Detyrat dhe përgjegjësitë:
 Përfaqëson në seanca Gjyqësore Komunën e Mitrovicës Jugore sepse Komuna është subjekt Juridik, andaj

Komuna ka te drejtën të paraqes Padi por mund te jete edhe palë e Paditur;
 Paraqet Padi Gjyqësore në emër të Komunës në Gjykatat e Republikës së Kosovës;
 Paraqet Ankesa në Gjykata, si ne ato Themelore ashtu edhe në Gjykatën e Apelit;
 Kundërshton propozimin për përmbarim duke bërë kundërshtimin apo prapësimin pas propozimit për

përmbarim që lëshon Përmbaruesi Privat;
 Inicion procedura përmbarimore ndaj borxhlinjve të komunës siç është rasti kur bizneset nuk i paguajnë

obligimet ndaj komunës;
 Përfaqëson Komunën në seancat e Arbitrazhit si ato që mbahen pranë Tribunalit të Odës Ekonomike

Amerikane, si dhe të Tribunalit pranë Odës Ekonomike të Kosovës, e që kryesisht këto lëndë gjyqësore kanë
të bëjnë me kontrata ekonomike si dhe ato te qirasë;

 Përfaqësuesi ligjor ka të drejtën e përgjigjes në shkresat e ndryshme, siç është rasti tek kërkesat e ndryshme të
Prokurorisë së Shtetit apo edhe informatave shtesë që kërkojnë Gjyqtaret për raste të veçanta gjyqësore siç
janë: Kërkesa, parashtresa, informata, prova shkresore, raporte të ndryshme etj;

 Të përpunoj të dhënat për secilin rast gjyqësor duke pasur dosje te veçanta për secilën lëndë, si kur Komuna
është palë paditëse, po ashtu edhe ku Komuna është palë e paditur, këto dosje mbahen me numra te posaçme
ashtu siç i vendos gjykata.

 Kryen edhe detyra të tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të
arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.

Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur vetëm për nëpunës civil ekzistues të Komunës së Mitrovicës së
Jugut që i plotësojnë kushtet e nevojshme të  përcaktuara me LSHCK dhe kriteret e caktuara me këtë konkurs.

Shkollimi i kërkuar: Diplomë universitare ose të avancuar në fakultetin juridik.

Aftësitë / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen: Së paku 3 (tri) vite përvojë pune profesionale; Njohuri të mira
në hartimin e ankesave, prapësimeve dhe padive gjyqësore; Aftësi komunikuese, negociuse dhe bindëse në menaxhim;
Njohuri dhe përvojë në fushën që ndërlidhen me punën e përfaqësuesit ligjor; Aftësi për të përfaqësuar dhe mbrojtur
interesat e institucionit dhe integritetin e tij; Shkathësi hulumtuese, analitike dhe aftësi në zgjidhjen e problemeve që
lidhën me vendin e punës; Shkathësi kompjuterike në aplikacionet të programeve (Word, Excel, Power Point, Interrnet)
etj.

Kohëzgjatja e emërimit: Nëpunës i karrierës.

Data e mbylljes së konkursit: Konkursi është i hapur nga data 20.05.2019 deri me datën 27.05.2019

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren dhe dorëzohen në zyrën nr. 10 në Komunën e Mitrovicës së Jugut. Në
aplikacion duhet të cekët qartë titulli i vendit të punës dhe numri i referencës dhe ti bashkëngjiten këto dokumente:
diploma mbi kualifikimin, dëshmi mbi përvojën e punës; kopjet e vlerësimit për 2 vitet e fundit. Dokumentet duhet të
jenë në njërën prej gjuhëve zyrtare të komunës.

”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”.
Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen. Për shkak të numrit të madh
të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.


