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Bazuar në Udhëzimin Administrativ Nr.04/2016 për Rregullimin e Procedurës së Rekrutimit për Punësimet me 

Kontrata të Quajtura “Marrëveshje për Shërbime të Veçanta”, të cilat i nënshtrohen  Ligjit për Detyrime, me datë 

01.04.2019: 
 

Gjykata Themelore në Ferizaj  
 

Shpall: 
 

K  O  N  K  U  R  S 
 

Nr. 03/2019 

 

 

Gjykata Themelore në Ferizaj – Dega në Shtërpcë, Zyrtar për Përkthime ------------------ një (1) pozitë.  

 
                                                                             

Titulli i pozitës: Zyrtar për Përkthime 

Institucioni: Gjykata Themelore në Ferizaj – Dega në  Shtërpcë 

Koeficienti:   Shtatë (7) 
Kohëzgjatja e Kontratës: 3 (tre) muaj me mundësi vazhdimi 

Nëpunësi mbikëqyrës: Ndihmës Administratori 
 

Qëllimi i vendit të punës:  Përkthen të gjitha materialet nga gjuha Shqipe në gjuhen Serbe dhe anasjelltas si 

me gojë, me shkrim apo simultan duke siguruar nje shkallë të lartë të cilësisë në gjuhët e përdorura në përkthim.  

 

 

Detyrat Kryesore: 

 

1. Bën përkthimin e të gjitha materialeve(dosjeve të lëndëve, dekreteve, rregulloreve, ligjeve, 

komentarëve ligjore të ligjeve të aplikueshme në Kosovë, korrespondencë gjyqësore zyrtare, dhe 

shkresa tjera) me shkrim nga gjuha Shqipe në  gjuhën Serbe dhe anasjelltas ------------------------- 30%                                                                                       

2. Kontrollon dhe kujdeset për cilësinë e  të gjitha përkthimeve që i përkthen nga Gjuha Shqipe në atë 

Serbe dhe anasjelltas ------------------------------------------------------------------------------------------- 20%                                                                                                                                    

3. Përkujdeset dhe  përkthen me gojë dhe simultan në të gjitha takimet sipas nevojës ------------------ 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Kontrollon dhe është përgjegjës për përkthim cilësor si me shkrim, me gojë dhe simultan --------- 10%                                      

5. Përgatitë raporte mbi  punën e vet dhe të përkthyesve tjerë dhe i raporton eprorit të tij të drejtpërdrejtë. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10% 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 
OSNOVNI SUD UROŠEVAC – BASIC COURT OF FERIZAJ 
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6. Merë iniciativa për të ngritur cilësinë e përkthimeve si me shkrim dhe me gojë për të qenë sa ma të 

kuptueshme ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 10%  

7. Përkujdeset për përshtatjen e rregullave gramatikore në të dy gjuhët -----------------------------------  5%                                                                                                                               

8. Si dhe kryen edhe detyra tjera sipas kërkesës së eprorit të tij --------------------------------------------- 5%  

Shkathtësitë  e kërkuara: 

 

1. Shkathtësi të shkëlqyera gjatë komunikimit me gojë dhe me shkrim ------------------------- e nevojshme 

2. Njohuri të mirë në të shkruar të gjuhës Shqipe dhe Serbe -------------------------------------- e nevojshme 

3. Nëse ka njohuri edhe të gjuhës Angleze ---------------------------------------------------------- e preferuar 

4. Njohja e punës me kompjuter (Word dhe Excel) ------------------------------------------------ e nevojshme 

5. Dy ( 2 ) vite përvojë pune -------------------------------------------------------------------------- e nevojshme                 

                                                                                                                                                                                     
Kualifikimet arsimiore dhe profesinale për këtë pozitë: 

 

1. Shkollim Universitar - Fakulteti Filologjik, Filozofik, Juridik, Ekonomik. apo i Administratës Publike .               

                                                                                                                                                                         

VEREJTJE:   
 

Konkursi është i hapur 3 (tri) ditë nga dita shpalljes në tabelën e shpalljes së Gjykatës si dhe publikimit në Web 

portal të Gjykatës, duke filluar nga data e publikimit më  01.04.2019 deri më 03.04.2019, që konsiderohet si ditë e 

fundit e mbylljes së konkursit.  

 

Aplikimi: Kërkesa (Aplikacioni) për punësim gjendet në  Web portal: www.gjyqesori-rks.org dhe në Gjykatën 

Themelore në Ferizaj, dhe  pas plotësimit sipas çdo pike të aplikacionit, i bashkangjitni kopjet e dokumenteve të 

cilat kërkohen sipas konkursit. 

Shkarko Aplikacionin 

 

Aplikacionet e plotësuara dorëzohen në adresën: Gjykata Themelore në Ferizaj, Rr.”Sali Çeku” pn. 70000, Ferizaj. 

 

Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit si në vijim: 

 

1. Dëshminë e  kualifikimit  shkollor, 

2. Përvojën e punës 

3. Dokumentin e identifikimit  

4. Certifikatën e lindjes dhe 

      5.    Certifikata që nuk jeni nën hetime. 

 

Vetëm kandidatët të cilën i plotësojnë kriteret e konkursit do të selektohen për listën e ngushtë dhe do të ftohen  në 

intervistë sipas procedurave rekrutuese. Informimi i kandidatëve do të bëhet përmes telefonit, email adresës dhe 

Web portalit të Gjykatës Themelore në Ferizaj.  

 

Njoftimet i gjeni në Web portal dhe në tabelën e njoftimeve të Gjykatës, ndërsa në rast nevoje mund të na 

kontaktoni në, tel: 0290/ 321 009 prej orës 08:00 – 16:00.  

 

“Shërbimi Civil i Kosovës u shërben të gjithë banorëve të Kosovës dhe përkrah aplikimet e femrave dhe meshkujve 

e të gjitha komuniteteve të Kosovës”. 

http://www.gjyqesori-rks.org/
http://www.gjyqesori-rks.org/GetDocument/9643

