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CONSTITUTIONAL COURT

KRYETARI

DREJTORI  (SP-DPP-01)

Njësia e Auditimit të Brendshëm
(NJA-04)

Zyrtari certifikues/
aprovues (SP-05)

GJYQTARI GJYQTARI GJYQTARI

Asistenti i Sekretarit (SP-08)

DREJTORI (SP-DRLSA-01) DREJTORI  (SP-DABNJ-01)

DEPARTAMENTI LIGJOR
(GJ-DL)

Këshilltar i Parë Kushtetues 
Juridik (GJ-DL-01)

Këshilltar i Lartë Kushtetues Juridik
(GJK-DL-04-12)

ZËVENDËSKRYETARI

GJYQTARI GJYQTARI GJYQTARI GJYQTARI

Përkthyesi: turqisht, shqip, 
serbisht (SP-DPP-06)

Përkthyesi: shqip, serbisht
dhe anglisht (SP-DPP-0#-3)

Zyrtari për teknologji 
informative (SP-NJTI-03)

Zyrtar i arkivit
(SP-DRLSA-04)

Procesmbajtësi
(SP-DRLSA-05)

DEPARTAMENTI I PËRKRAHJES
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��

(SP-DPP)

Sekretar Kushtetues 
Juridik (GJ-DL-07-1)

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM (SP-01)

Shofe

Shoferi
(SP-DABNJ-07-2)

Shpërndarësi i 
 postës /Shoferi
(SP-DRLSA-06)

Zyrtari i  B

DREJTORI  (SP-ZKI-01)

Zyrtari për qasje në dokumente 
zyrtare dhe për mbrojtjen e të 

dhënave personale
(SP-ZKI-02)

ZYRA PËR KOMUNIKIM
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(SP-ZKI)

Zyrtari për protokoll 
(SP-ZKI-03)

Recepsionisti     
(SP-ZKI-04)

Menaxher i Koordinimit
të përkthimeve  
(SP-DPP-02)

Shefi i Kabinetit
(GJ-KK-01)

Këshilltari për marrëdhënie 
ndërkombëtare (GJ-KK-02)

Menaxheri i Zyrës
(GJ-KK-03)  

Asistente Administrative në zyrën e 
Kryetarit (GJ-KK-04)

Zyrtari ligjor (SP-03)

Zyrtar për bibliotekë 
(SP-DABNJ-05)

Zyrtar për burime 
njerëzore 

(SP-DABNJ-03)

Menaxher i Personelit 
(SP-DABNJ-02)

Zyrtar i logjistikës 
(SP-DABNJ-06)

Zyrtar për trajnime dhe 
zhvillim të karrierës

(SP-DABNJ-04)

Zyrtari i  statistikave dhe
i përgatitjes së seancave

(SP-DRLSA-03)

DEPARTMENTI I ADMINISTRATËS
DHE BURIMEVE NJERËZORE

(SP-DABNJ)

DEPARTMENTI I 
BUXHETIT DHE FINANCAVE 

(SP-DBF)

DEPARTMENTI I REXHISTRIMIT 
TË LËNDËVE STATISTIKËS DHE 

ARKIVIT (SP-DRLSA)

NJËSIA E TI DHE 
MULTIMEDIEVE

(SP-NJTI)

DREJTORI (SP-NJP-01)DREJTORI (SP-DBF-01)

Zyrtari i pasurisë dhe financave
(SP-DBF-03)

Zyrtari zotues
(SP-DBF-04)

Zyrtari i prokurimit
(SP-NJP-02)

Zyrtari i financave / shpenzimeve
(SP-DBF-02)

Zyrtari i regjistrimit të lëndëve
(SP-DRLSA-02-2)

Redaktor / lektori për 
gjuhën shqipe
(SP-DPP-03)

Redaktor / lektori për 
gjuhën serbe
(SP-DPP-04)

Administrator i sistemit
(SP-NJTI-02)

Këshilltar Kushtetues Juridik

(GJ-DL-06-3)

Zëvendës Këshilltar i Parë 
Kushtetues Juridik             
(GJK-DL-02-03)

Këshilltar i Lartë Për Administrimin 
dhe Filtrimin e Kërkesave                   

(GJ-DL-05-1)

NJËSIA E 
PROKURIMIT

(SP-NJP)

KRYESUESI (SP-NJTI-01)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - --  

Juristkonsult 


