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ZYRA E SEKRETARIT TË KUVENDIT
Sekretari i Kuvendit  
Menaxher i Zyrës 
Zyrtar i lartë ligjor 
Zyrtar për mbështetje te komuniteteve

Departamenti për çështje  ligjore dhe procedurale
Drejtor i Departamentit për çështje ligjore dhe procedurale 
Nëpunës administrativ i  zyrës së drejtorit 

   Departamenti i  Administratës
Drejtor i Departamentit të Administratës  
Nëpunës administrativ i zyrës së drejtorit

Divizioni për mbështetje komisioneve 
parlamentare
Udhëheqës i Divizionit për mbështetje 
komisioneve parlamentare  

Zyra e 
personelit
Udhëheqës  

Divizioni i Prokurimit
Udhëheqës i Divizionit 
Zyrtar për kontrata 
Zyrtar i lartë për 
prokurim
Zyrtar i prokurimit 
Zyrtar i prokurimit 
Nëpunës administrativ i 
prokurimit 

Zyra e Shërbimeve Gjuhësore
Udhëheqës i zyres për Shërbime 
Gjuhësore 
12 Përkthyes nga gjuha shqipe 
në atë serbe dhe anasjelltas 
Përkthyes nga gjuha shqipe në 
atë angleze dhe anasjelltas 
2 Përkthyes nga gjuha turke në 
atë shqipe dhe serbe dhe 
anasjelltas 
3 Lektor në gjuhën shqipe 
2 Lektor në gjuhën serbe 
4 Operator/daktilograf 
Asistent administrativ 

Divizioni i Shërbimeve 
Teknike
Udhëheqës i Divizionit  
Nëpunës tekniko-
administrativ 

Njësia për propozime dhe 
parashtresa
Nëpunës ligjor  
Nëpunës administrativ 

Divizioni i 
Teknologjisë 
Informative (TI)
Udhëheqës i divizionit të
teknologjisë informative 

Zyra për protokoll dhe marrëdhënie ndërkombëtare
Udhëheqësi i Zyrës për Protokoll dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Asistent/e e Zyrës për Protokoll dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 
Zyrtar i lartë për protokoll 
Zyrtar për protokoll 
Zyrtar i lartë për Ceremonial 
Zyrtar i lartë për marrëdhënie ndërkombëtare-shumëpalëshe 
Zyrtar i lartë për marrëdhënie dypalëshe
Zyrtar i lartë për marrëdhënie konsullore 

 Divizioni për buxhet  dhe  
pagesa
Udhëheqës i Divizionit për 
buxhet  dhe  pagesa 
Zyrtar i lartë për buxhet dhe 
planifikim 
Zyrtar i lartë për pagesa 
Zyrtar i lartë financiar 
Zyrtar i Pagesave 
Zyrtar i shpenzimeve 
Zyrtar i pasurisë 

KUVENDI I REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Njësia për postë, arkiv dhe 
shumëzim
Zyrtar  për postë 
Nëpunës tekniko administrativ 
Nëpunës tekniko administrativ 
Nëpunës tekniko administrativ 
Nëpunës i Arkivit 
Nëpunës teknik 
Nëpunës teknik 
Nëpunës teknik 

Njësia e Transportit
Koordinator i njësisë së 
transportit  
Asistent administrativ  
Nëpunës / Dispeçer i 
Transportit  
20 Shoferë / asistentë 
teknikë 
Pastrues i automjeteve 

Njësia për mirëmbajtje të 
ndërtesës 
Koordinator i mirëmbajtjes 
elektro-makinerike 
Koordinator i projektimit, 
mbikqyrjes, dhe pranimit 
teknik 
Nëpunës teknik i 
mirëmbajtjes 

Divizioni për Standardizim dhe 
Harmonizim Ligjor, Këshillim Juridik, 
Kërkim dhe Bibliotekë
Udhëheqës i Divizionit për Harmonizim, 
Standardizim dhe Këshillim Ligjor, Kërkim 
dhe Bibliotekë 

Divizioni për çështje plenare dhe 
procedurale
Udhëheqës i divizionit për çështje 
plenare dhe procedurale 

Njësia për shërbime kërkimore legjislative dhe 
bibliotekë
Koordinator/zyrtar i fushës i Njësisë për shërbime 
kërkimore legjislative dhe bibliotekë 
Zyrtar për shërbime kërkimore legjislative  
Zyrtar për shërbime kërkimore legjislative  
Zyrtar për shërbime kërkimore legjislative 
Nëpunës i Bibliotekës 

 auditor I  brendshëm
Zyrtar certifikues 

 Njësia për 
menaxhimin e 
personelit
Zyrtar i lartë i 
personelit 
Zyrtar i personelit  
Nëpunës 
administrativ  

Njësia për rekrutim 
dhe zhvillim të 
resurseve njerëzore
Zyrtar i lartë për 
trajnime C-8

Njësia e administrimit të rrjetit 
dhe serverëve
Inxhinier i sistemit 
Zyrtar për rrjet kompjuterik 
(Administrator i rrjetit) 
Teknik për rrjet kompjuterik 

Njësia e shërbimeve 
mirëmbajtëse të pajisjeve për 
shfrytëzues
Zyrtar i TI-se dhe komunikimit 
(telefonisë)  
Zyrtar i TI-se për ndihme 
shfrytëzuesve (klientëve) 

Njësia e përkrahjes se 
sistemit audio/ video dhe 
sistemit elektronik të votimit
Zyrtar për  sistem audio /video
Zyrtar për  sistem audio /video
Zyrtar për  sistem audio /video 

Njësia për harmonizim dhe 
këshillim ligjor
Zyrtar i Lartë për Legjislacion  
Zyrtar i Lartë për Legjislacion  
Zyrtar i Lartë për Legjislacion  
Zyrtar për partneritet evropian

Njësia për standardizim formal-
juridik dhe gjuhësor
Zyrtar i lartë ligjor 
Përkthyes-Lektor shqip-serbisht
Përkthyes-Lektor shqip-serbisht 
Përkthyes-lektor anglisht-shqi
Përkthyes-lektor anglisht-shqip 

Njësia për Furnizim dhe 
depo 
Zyrtar i lartë për furnizim 
Nëpunës tekniko 
administrativ  
Nëpunës teknik për furnizim  
Nëpunës teknik për furnizim  

Zyra për media dhe marrëdhënie me publikun
Udhëheqës i zyrës 
Zyrtar i lartë për media  
Zyrtar i lartë për media   
Zyrtar për media  
Zyrtar për media  
Zyrtar i lartë për marrëdhënie me publikun 
Zyrtar i lartë për publikime 
Asistent administrativ  

Njësia për mbështetje të 
Kryesisë dhe Seancës
Zyrtar i lartë ligjor 
Zyrtar i lartë ligjor 

Njësia për transkriptim dhe 
lekturë
Koordinator/lektor i Njësisë 
Lektor 
Lektor
Operator/daktilograf 
Operator/daktilograf 
Operator/daktilograf 
Operator/daktilograf 
Operator/daktilograf 

Njësia e shërbimit të deputetëve
Shef i njësisë
Nëpunës Administrativ 
Nëpunës Tekniko - Administrativ 
Nëpunës Tekniko - Administrativ 
Nëpunës Tekniko - Administrativ 

16 Koordinatorë të  komisionieve 
13 Zyrtarë të larte të fushës/analist 
7 Zyrtarë të fushës 
4 Nëpunës administrativë 

Asistent administrativ të Kryesisë  
Asistent administrativ të Kryesisë F








