
 
Republika e Kosovës 

Republika Kosovo-Republic of Kosovo 
Kuvendi - Skupština - Assembly 

Skupština Republike Kosova raspisuje ponovljeni: 

 

KONKURS 

Za izbor jednog (1) lana Tužila kog saveta Kosova, predstavnik civilnog društva 

 

Na osnovu lana 9. i 10. Zakona br. 06/L-056 o Tužila kom savetu Kosova i u cilju 
ispunjavanja zakonske obaveze za izbor lana Tužila kog saveta Kosova, Skupština 
raspisuje konkurs za popunjavanje položaja: 

1 (jedan) lan/ica, predstavnik civilnog društva. 

II. Kandidat za lana Tužila kog saveta Republike Kosova, dužan je da ispuni 
slede e uslove: 

 

1. Da je državljanin i stanovnik Republike Kosova; 
2. Da poseduje visoku stru nu spremu iz oblasti prava; 
3. Da poseduje znanje iz oblasti ljudskih prava; 
4. Da ima radno iskustvo o pravnim pitanjima, najmanje 5 (pet) godina; 
5. Da ima podršku najmanje 5 (pet) organizacija civilnog društva iz oblasti 

pravosu a; 
6. Da nije kažnjavan za krivi no delo. 

 
II.  Civilno društvo dužno je da priloži listi nominiranih kandidata za lana i dokumenta, 
koja dokazuju da kandidat ispunjava uslove navedene u ovom javnom konkursu. 
 
III.  Skupština Kosova podsti e civilno društvo da tokom dostavljanja predloga za lana 
TSK-a, uzme u obzir multietni ki sastav Republike Kosova i priznata na ela rodne  
ravnopravnosti. 

  Aplikaciji priložiti slede a prate a dokumenta: 

 

 Autobiografija (Curriculum Vitae); 

 Dokaz o školskoj i stru noj spremi (diplome Univerziteta van zemlje, moraju biti  

 nostrifikovane od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije);  

 Dokaz da je državljanin Republike Kosova; 

 Dokaz o radnom iskustvu;  

 Dokaz da nije kažnjavan za krivi no delo. 

 

PROCEDURA  KONKURISANJA  
 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 13.07.2020. godine u 16:00 asova. 
 
Aplikacije  se dostavljaju li no ili putem pošte, na adresu: 
Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, 
Kancelarija N-217). 
 
Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta: 
 
Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka 
Tereza“ bb.  ili u  
Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova -  
www.assembly-kosova.org  
 
Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 asova, na 
brojeve telefona: 038/211-182, 038/ 211-648 i  044/ 567-041. 
 
Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta. 
Koriš enje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i 
podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevaže im.  
 

 
Republika e Kosovës 

Republika Kosovo-Republic of Kosovo 
Kuvendi - Skupština - Assembly 

 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, rishpall: 
 

KONKURS 
Për zgjedhjen e 1 (një) anëtari në Këshillin Prokurorial të Kosovës, përfaqësues nga 

shoqëria civile 
 

Në pajtim me nenin 9 dhe 10 të Ligjit 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe 
me qëllim të përmbushjes së obligimit ligjor për zgjedhjen e anëtarit në Këshillin 
Prokurorial të Kosovës, Kuvendi shpall konkurs për plotësimin e pozitës: 

 

1 (një) anëtar/e, përfaqësues nga shoqëria civile. 

 

I. Kandidati për anëtar në Këshillin Prokurorial të Republikës së Kosovës, duhet 
t'i plotësojë këto kushte: 

 

1. Të jetë shtetas dhe banor i Republikës së Kosovës; 
2. Të ketë përgatitje të lartë profesionale nga fusha e drejtësisë; 
3. Të ketë njohuri nga fusha e të drejtave të njeriut; 
4. Të ketë përvojë pune në çështjet ligjore së paku 5 (pesë) vjet; 
5. Të ketë përkrahjen e së paku 5 (pesë) organizatave të shoqërisë civile të 

fushës së drejtësisë; 
6. Të mos jetë i dënuar për vepër penale. 

 
II.  Shoqëria civile duhet t’i bashkëngjisë listës së kandidatëve të nominuar për anëtar 
edhe dokumentet, të cilat vërtetojnë se kandidati i plotëson kushtet e paraqitura në këtë 
shpallje publike. 
 
III.  Kuvendi i Kosovës inkurajon shoqërinë civile, që gjatë dërgimit të propozimeve për 
anëtar të KPK-së, të marrë parasysh përbërjen shumetnike të Republikës së Kosovës dhe 
parimet e pranuara të barazisë gjinore. 

Aplikacionit duhet t'i bashkëngjiten këto dokumente përcjellëse: 
 

 Autobiografia  (Curriculum vitae); 

 Dëshmia për përgatitjen shkollore dhe profesionale (diplomat nga universitetet 
jashtë vendit, duhet të jenë të nostrifikuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë);  

 Dëshmia se është shtetas i Republikës së Kosovës; 

 Dëshmia për përvojën e punës;  

 Dëshmia se nuk është i dënuar për vepër penale. 

 
PROCEDURA E KONKURIMIT 

 
Aplikacionet duhet të dërgohen jo më vonë se deri më  13.07.2020,  në orën 16:00. 
Aplikacionet dërgohen personalisht ose me postë në adresën: 
Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë (Rr. “Nëna Terezë” pa nr., 
Drejtoria e  Personelit, Zyra N-217);  
 
Aplikacionet mund të merren në këto vende: 
 
Forma e shtypur: në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, 
Prishtinë, rr. “Nëna Terezë” pa nr. ose  
Forma elektronike: faqja e internetit e Kuvendit të Republikës së Kosovës 
www.assembly-kosova.org 
Informata të tjera plotësuese mund të merren,  çdo ditë pune deri në orën 16:00, në 
numrat e telefonit: 038/ 211-182, 038/ 211-648 dhe  044/ 567-041. 
 
Aplikacioni duhet të dorëzohet së bashku me dokumentet e kërkuara. 
 
Përdorimi i aplikacionit  të gabueshëm dhe të pakompletuar me të dhënat e kërkuara dhe 
me të dhëna të paraqitura me vonesë, konsiderohet i pavlefshëm.  

21E HËNË, 29 QERSHOR 2020PUBLICITET  


