
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGJENCIA PËR NDIHMË JURDIKE FALAS 

 

 
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 dhe 
Rregulloren Nr. 21/2012 për Avancimin në Karriere të Nëpunësve Civilë, Agjencia për Ndihmë 
Juridike Falas shpallë : 

 

 

K  O  N  K  U  R  S   TË   B R E N D SH Ë M  

(AVANCIM)  

 

Vendi i punës :     Zyrtar për Arkiva 2 AK/160 

Institucioni :        Agjencia për Ndihmë Juridike Falas 

Departamenti :    Departamenti  i Administratës Qendrore 

Koeficienti :         Koeficienti 7 

Vendi Punës:       ANJF-Prishtinë 

 

 

Detyrat kryesore:    

 
1. Pranimi i palëve dhe evidentimi i kërkesave të tyre; 
2. Mbajtja dhe udhëheqja e Librit të Protokollit dhe protokollimi i shkresave hyrëse e dalëse 
3. Mbajtja  dhe udhëheqja e vulave hyrëse e dalëse në institucion; 
4. Kujdeset për ruajtjen e lëndës arkivore në formë fizike e cila i është  besuar, kujdeset 

veçanërisht  që e njëjta lëndë arkivore të ruhet nga dëmtimet e ndikimit të kushteve të 
jashtme,  (lagështisë, dritës etj ), kujdes të veçantë i kushton skanimit , dhe ruajtjes së 
lëndëve në afat kohor të paraparë me ligj dhe rregullore të veçantë të institucionit për 
ruajtjen e lëndës arkivore; 

5. Pranimi dhe shpërndarja e shkresave hyrës e dalëse në institucion; 
6. Mbajtja e evidencave mbi dokumentet regjoistraturike; 
7. Mirëmbajtja dhe udhëheqja e dokumenteve ne arkiv të institucionit; 
8. Kryen detyra tjera shtesë në kuadër të mandatit ligjor 
 

 
 
 

 

 



 

 

Kualifikimet: 

 

 Njohuri në fushën legjislacionit lidhur me arkivat dhe funksionimin e tyre;  

 Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme;  

 Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve 
dhe këshillave profesionale;  

 Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel,);  

 Diplomë universitare, fakulteti juridik, histori, administrate publike shkencat 
shoqërore minimum 2 vite përvojë pune profesionale.  

 
Kohëzgjatja e emërimit:  
 

Nëpunës i karrierës (përhershëm) Periudha provuese: Dymbëdhjetë (12) muaj.  

 

Shënim: Procedura e konkurrimit është e hapur për nëpunësit civil ekzistues në 
Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas të cilët i plotësojnë kriteret e Konkursit për 
avancim. Agjencia për Ndihme Jurdike Falas ofron mundësi të barabarta të avancimit 
për të gjithë nëpunësit civil ekzistues brenda. Rekrutimi dhe Përzgjedhja do të bëhet 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 
Rregulloren Nr. 21/2012 për Avancimin në Karriere të Nëpunësve Civile. 

Marrja dhe dorëzimi i Aplikacioneve: Agjencia për Ndihmë Juridike Falas / Rr. Zenel 
Salihu nr.30,  Zyra e Personelit Nr. 3, Prishtinë. 

Për informata të hollësishme mund të kontaktoni Zyrën e Personelit në, tel: 038 - 200 18 
942, prej orës 08:00 – 16:00. 

Konkursi është i hapur 8 ditë nga dita e publikimit në web – faqen e Agjencisë për 
Ndihmë Juridike Falas dhe Tabelën e Shpalljeve, duke filluar nga data 18.03.2019  deri 
me datën 25.03.2019 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, 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. 
 


