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Këshilli Gjyqësor i Kosovës, në bazë të Rregullores nr.07/2019 për Certifikimin e Interpretëve 

dhe Përkthyesve Gjyqësor dhe Vendimit KGJK Nr. 248/2019 datë 12 dhjetor 2019,  shpall 

këtë: 

 

THIRRJE E HAPUR PËR APLIKIM  

për krijimin e listës së profesionistëve apo eksperëve gjuhësor për anëtarë 

 të Komisionit për çertifikimin e interpretëve dhe përkthyesve gjyqësorë: 

 

 SHQIP - SERBISHT DHE ANASJELLTAS  

DHE  

SERBISHT - ANGLISHT DHE ANASJELLTAS  

 

KRITERET DHE KUALIFIKIMET 

Kandidati për t’u përfshirë në listën e KGJK-së për certifikimin e interpretëve dhe përkthyesëve 

gjyqësorë për çiftin e gjuhëve Shqip-serbisht dhe anasjelltas, dhe Serbisht-anglisht dhe 

anasjelltas, siç parashihet në nenin 8 të Rregullores nr. 07/2019, duhet të plotësojë njërin nga 

këto kushte:  

1. të jetë profesionist, apo të ketë ushtruar punën e përkthyesit në çiftin e gjuhëve jo  më 

pak se pesë (5) vjet; 

2. të ketë ushtruar profesionin e profesorit të gjuhës në të cilën kërkohet çertifikimi jo më 

pak se pesë (5) vjet; 

3. jurist apo gjyqtar, i cili duhet të jetë njohës i çiftit të gjuhëve për të cilat mbahet provimi;  

dhe 

4. të jetë përfaqësues i organizatave ndërkombëtare të cilat ofrojnë kurse në gjuhën 

përkatëse;   

Anëtarët e Komisionit duhet të kenë njohuri për çiftin e gjuhëve të nivelit që mundëson 

vlerësimin e kandidatëve në atë çift gjuhësh.  



Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten dokumentet e nevojshme për aplikim, siç janë: 

 dëshminë shtetas i Kosoves / nuk parashihet për përfaqësuesit e organizatave 

ndërkombëtare;  

 diplomë universitare / e noterizuar;  

 kopja e letërnjoftimit  

 certifikata e përvojës së punës/ noterizuar 

 CV e kandidatit   

 certifikatën që nuk është i dënuar për vepër penale, në përjashtim të veprave penale të kryera   

            nga pakujdesia; 

 

FORMULARI I APLIKACIONIT 

Aplikacionet mund t’i merrni në Sekretariatin e KGJK-së, Rruga ‘’Luan Haradinaj’’ nr. 133, 

Prishtinë në Zyrën e Pranimit në SKGJK.     

Aplikacionin mund ta shkarkoni online në ueb faqen e KGJK-së (www.gjyqesori-rks.org).  

Shkarko Aplikacionin    

 

AFATI I DORËZIMIT TË APLIKACIONEVE 

Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit në ueb faqe, si dhe në njërën nga gazetat 

ditore, duke filluar nga data e publikimit më: 26 dhjetor 2019 gjer më datën: 9 janar 2020  që konsiderohet 

si ditë e fundit e mbylljes së konkursit.  

Aplikacionet duhet dorëzuar brenda afatit të caktuar. Aplikacionet e dorëzuara pas skadimit të këtij 
afati nuk do të pranohen.  

 

 

 

 

 

 

https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/2019/12/Formulari_per_aplikim_per_anetare_te_Komisionit_Expert_Gjuhesor.xlsx

