
Në bazë të nenit 11 paragrafi 1 dhe nenit 18  të Ligjit Nr. 03/L-149 Për Shërbimin Civil Të Republikës së 
Kosovës,  bazuar në nenin 13, 14, 15 dhe 29, paragrafi 2, të Rregullores nr. 02/2010 Për Procedurat e 
Rekrutimit në Shërbimin Civil, Udhëzimi Administrativ (Nr. 01/2019) Për Ndarjen e Përgjegjësive të 
SKGJK-së dhe të Gjykatave në Çështjet e Personelit, Buxhetit dhe Financave, Logjistikës dhe Prokurimit 
dhe pas Aprovimit të DASHC/MAP datë 6 shtator 2019:     

 

Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës 
Publikon: 

 

Ri - shpall konkursin  

Nr. 01/2019 
(konkurs i jashtëm)  

 

Përshkrimi i detyrave të punës 

 
Titulli i pozitës: Zyrtar për përkthime – IN / 040 / JP00040477 

Institucioni: Gjykata Themelore Gjilan 1 (një) pozitë dhe dega Novobërdë 1 (një) pozitë 

Titulli i mbikëqyrësit: Gjykata Themelore Gjilan – Administratori i Gjykatë dhe Dega Novobërdë – 
Ndihmës administrator i Gjykatës  

Lloji i pozitës: Karrierës 

Tipi i Akt-emërimit të punës: Orar i plotë 

Kategoria funksionale: Niveli profesional 
Grada: Koeficienti – 7 – kategoria e koeficienteve 

Kohëzgjatja e emërimit: Pa afat me periudhë provuese 1 (një) vjeçare 

 
Qëllimi i vendit te punës: Përkthen të gjitha materialet nga gjuha Shqipe në gjuhen Serbe si me gojë ashtu 
edhe me shkrim, në forme konsekutive dhe simultane duke siguruar një 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. Bën përkthimin konsekutiv dhe simultan në të gjitha takimet sipas nevojës.................10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4. Kontrollon dhe është përgjegjës për përkthim cilësor si me shkrim, konsekutiv dhe 

simultan..........................................................................................................................10%                                      

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS 
SUDSKI SAVET KOSOVA - KOSOVO JUDICIAL COUNCIL 

SEKRETARIATI – SEKRETARIJAT – SECRETARIAT 

 



5. Përgatitë raporte mbi  punën e vet dhe të përkthyesve tjerë dhe i raporton eprorit të tij të 
drejtpërdrejtë...................................................................................................................10% 

6. Merr 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 se eprorit të tij........................................5%                                                                     

 

Shkathtësitë dhe aftësitë 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 arsimore dhe profesionale dhe përvoja e punës për ketë post:  
1. Diplome Universitare / Fakulteti Filologjik, Filozofik, Juridik, Ekonomik apo i Administratës Publike --
-----------------------------------------------------------------------------------------------------E nevojshme  
2. Minimum 2 (dy) vite përvojë pune -------------------------------------------------------E nevojshme 
 
Konkursi është publikuar më datë: 10 shtator 2019 dhe mbyllet 17 shtator 2019  
 
Afati i aplikimit për këto pozita është 8 ditë kalendarike  nga data e publikimit në web faqen zyrtare të 
KGJK-së dhe në tabelën e shpalljeve  të Gjykatës Themelore në Gjilan, respektivisht nga data 10 shtator 

2019 dhe mbyllet 17 shtator 2019 
 
Aplikacionet mund t’i merrni dhe t’i dorëzoni në Gjykatën Themelore Gjilan, në Zyrën e Personelit  
 

Shkarko Aplikacionin  
 
Aplikacioni pas skadimit të afatit të konkursit nuk pranohet. Për shkak të numrit të madh të kërkesave të 
pranuara vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. Aplikacionet duhet të 
plotësohen qartë dhe lexueshëm. Në aplikacion duhet të shënohen të gjitha të dhënat e kërkuara. Duhet të 
përcaktohet saktësisht vendi dhe pozita për të cilën konkurron.  
 
Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten dokumentet e nevojshme për konkurrim, siç janë: 

1. kopjen e letërnjoftimit 
2. CV e kandidatit  
3. kopja e diplomës;  
4. certifikata e përvojës së punës, certifikata të tjera;  

 
Nëse aplikacionit nuk ia bashkëngjitni dokumentet e duhura dhe nuk e plotësoni atë me shënime të sakta, 
ju vetë do ta humbni rastin për t’u futur në listën e ngushtë                                                                                    

http://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/2019/07/Aplikacioni_Punsimi_SKGJK.xls

