
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE E GJILANIT 
OSNOVNI SUD GNJILANE – BASIC COURT OF GJILAN 

 
Në bazë të nenit 18 të Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës (Ligji nr.03/L-149 dhe 

nenit 15,16, dhe 17 të Rregullores nr. 02/2010, për procedurat e rekrutimit në Shërbimin civil , 
 

 
    GJYKATA THEMELORE GJILAN 

        

  Shpall  

 

 
KONKURS  

       

Nr.1/2019 

     

 

 
1. Gjykata Themelore Gjilan-----Zyrtarë për përkthime - -------1.pozita  
2. Gjykata Themelore Gjilan-dega Novobërdë---- Zyrtarë  për përkthime-------------1 pozitë 

 
 

Përshkrimi i detyrave të punës: 

 

 

Pozita nr:1  
 
 

1. Titulli i pozitës: Zyrtarë për përkthime - ------1 pozitë 
 

Vendi i Punës :  Gjykata Themelore Gjilan- 
Kategoria funksionale- Niveli profesional 

Lloji i vendit të punës. Pa afat të caktuar, me orare të plotë 

Koeficienti  7.    
Mbikëqyrësi i Drejtpërdrejt: Administratori i Gjykatës  

 

 

    Qëllimi i vendit të punës: (përshkrim i shkurtër i qëllimit të pozitës dhe çka duhet të arrijë kjo 

pozitë)  
 



 

 

Perkthen të gjitha materialet nga gjuha si me gojë me shkrim dhe  me goje qofte ne forme 
konsekutive apo simultan duke siguruar nje shkalle te larte te cilesise ne gjuhet e perdorura ne 

perkthim.  
 

    Detyrat Kryesore: (përshkrim i shkurtër i detyrave kryesore, të renditura për nga rëndësia dhe 
një përshkrim të përqindjes së kohës, e cila duhet të shpenzohet për secilën detyrë) 
 

 
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% 

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%                                                                     

 

     Niveli i përgjegjësisë financiare: (p.sh.buxheti për të cilin është përgjegjëse pozita përkatëse, 
niveli i autorizimit për shpenzime) 
   Shkathtësistësistë e kërkuara: (kualifikimet, përvoja si dhe aftësitë dhe shkathtësitë tjera që 

kërkohen për ketë vend pune) 
 

1. Shkathtësistësistë 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 për këtë post: 

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

Administratës Publike .     

 
 

 



 

 

Pozita nr. 2 

 

1.Titulli i pozitës: zyrtar për përkthime 

Vendi i punës : Gjykata Themelore Gjilan-dega Novobërdë 

Kategoria Funksionale: Niveli Profesional 

Lloji i Vendit të punës: Pa afat të caktuar me orarë të plotë  

Koeficienti : 7 

Nënpunësi mbkqyrës: Ndimës Administratori 

 

 

     Qëllimi i vendit të punës: (përshkrim i shkurtër i qëllimit të pozitës dhe çka duhet të arrijë kjo 
pozitë)  

 
Perkthen të gjitha materialet nga gjuha si me gojë me shkrim dhe dhe me goje qofte ne forme 

konsekutive apo simultan duke siguruar nje shkalle te larte te cilesise ne gjuhet e perdorura ne 
perkthim.  
 

      Detyrat Kryesore: (përshkrim i shkurtër i detyrave kryesore, të renditura për nga rëndësia dhe 
një përshkrim të përqindjes së kohës, e cila duhet të shpenzohet për secilën detyrë) 

 
 

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% 

        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 se eprorit të tij.  5%                                                                        

 

    Niveli i përgjegjësisë financiare: (p.sh.buxheti për të cilin është përgjegjëse pozita përkatëse, 

niveli i autorizimit për shpenzime) 
   Shkathtësistësistë e kërkuara: (kualifikimet, përvoja si dhe aftësitë dhe shkathtësitë tjera që 
kërkohen për ketë vend pune) 

 
2. Shkathtësistësistë e kërkuara:  

 
9 Shkathtësi të shkëlqyera gjatë komunikimit me gojë dhe me shkrim     E nevojshme 

10 Njohuri të mirë në të shkruar të gjuhës Shqipe dhe Serbe.                     E nevojshme 

11 Nëse ka njohuri edhe të gjuhës Angleze .                                                E preferuar 



 

 

12 Njohja e punës me kompjuter (Word dhe Excel).                                   E nevojshme 

13 Dy ( 2 ) vite përvojë pune.                                                                       E nevojshme                                          

 

                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
              Kualifikimet arsimore dhe profesionale për këtë post: 

14 Shkollim Universitar-Fakulteti Filologjik, Filozofik, Juridik, Ekonomik. apo i 

Administratës Publike .      

 

 
 

1.  Procedura e konkursit është hapur për kandidatët të jashtëm dhe nëpunësit civil ekzistues.  
2.  Procedura e rekrutimit zhvillohet sipas procedurave të parapara me Ligjin mbi shërbimin 

civil Nr.03/L-149 dhe Rregullore, Nr.02/2010 për procedurat e rekrutimit të shërbimit civil.  

3.  Kohëzgjatja e emërimit: janë me kohë të pacaktuar (janë të karrierës)  
 

4. Konkursi është publikuar më datë 18.07.2019 dhe mbyllet me datë 01.08.2019 

 
5. Aplikacionet mund t’i merrni dhe t’i dorëzoni në Gjykatën Themelore në Gjilan, 

Rr.Maria Sllaku Pn. Në Gjilan.  
 

6.  Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e 
Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore 
nga të gjitha komunitetet në Kosovë. Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të 

drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës 
publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11,pragrafin 3 të Ligjit Nr.03/L-149 

për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.  
 

7. Aplikacioni pas skadimit të afatit të konkursit nuk pranohen. Vetëm kandidatët e 

përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.  
8.  Të drejtë konkurrimi kanë të gjithë banorët e Kosovës prej moshës 18-64 vjeçare. 

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.  

9. Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten dokumentet e nevojshme për konkurrim, siç janë: 
- kopja e diplomës për shkollën e kryer, 

- specializimet e ndryshme profesionale,  
- certifikata e përvojës së punës, 
- certifikata të tjera, vërtetime, dy rekomandime etj.  

-certifikat që nuk je nën hetime 
 



 

 

10. 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.  

 
11.  Fotokopjet e dokumenteve të bashkangjitura në aplikacion kandidatët nuk kanë të drejtë ti 

tërheqin prapa.  
12.  Në rast të ndonjë pyetje apo paqartësi mund të kontaktoni zyrtaren e personelit  

 

 
 

 
Shkarko Aplikacionin 

http://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/2019/07/Aplikacioni-perfundimtar-Gjykata-Themelore-Gjilan.xlsx

