
   
REPUBLIKA E KOSOVËS – ZYRA E PRESIDENTIT 

REPUBLIC OF KOSOVO – OFFICE OF THE PRESIDENT 

REPUBLIKA KOSOVO – URED PREDSEDNIKA 

 

 Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L-094 për Presidentin e Republikës së Kosovës, neni 14 pika 2 

dhe 7, në përputhje me ligjet e aplikueshme mbi Shërbimin Civil të Kosovës dhe Rregulloren 

për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Zyra e Presidentit të Republikës së Kosovës 

shpall konkurs për: 

VEND TË LIRË TË PUNËS 

 

Të dhënat për postin: 

Institucioni: Zyra e Presidentit të Republikës së Kosovës  

Titulli i pozitës: Përkthyes shqip-serbisht-shqip  

Njësia: E përkthimeve 

Shifra e postit: DA 03/3.3  

Niveli i pagës: BKK, Koeficienti 8 

Pozita e Karrierës: Periudha provuese dymbëdhjetë (12) muaj (me mundësi vazhdimi) 

Nëpunësi mbikëqyrës: Drejtori i Administratës në ZPRK 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 

- Përkthen me shkrim materiale, shkresa, raporte, dokumente dhe akte të ZPRK-së. 

- Përkthim të aty për atyshëm, përkthime gojore simultane gjatë takimeve të ZPRK-së 

nga gjuha Shqipe në atë Serbe dhe anasjelltas. 

- Përkujdeset për strukturën e fjalëve dhe të fjalive në dokumentet e përkthyera.  

- Ndihmon në përcaktimin dhe harmonizimin e terminologjisë për tekstet e përkthyera.  

- Asiston në përpilimin e terminologjisë së unifikuar ligjore dhe arsimore nga gjuhët 

zyrtare. 

- Ndihmon dhe shoqëron anëtarët e ZPRK-së në takime pune dhe vepron si 

përkthyes/shpjegues. 

- Bën edhe lektorimin e teksteve të përkthyera. 

- Kryen detyra të tjera – në përputhje me ligjet dhe rregulloret momentale – të cilat me 

arsye mund të kërkohen kohë pas kohe.  

- Mirëmban sistemin e arkivimit të materialeve të përkthyera në mënyrë korrekte dhe 

konfidenciale. 

- Është përgjegjës për cilësinë dhe saktësinë e përkthimeve. 

- Detyra të tjera – në përputhje me ligjet dhe rregulloret momentale – të cilat me arsye 

mund të kërkohen kohë pas kohe. 

 

 

 

Njohuria, shkathtësitë dhe përvoja e kërkuar 

- Kandidati duhet të ketë: Përgatitje superiore shkollore, Diplomë fakulteti në lëmin 

e gjuhës dhe letërsisë shqipe ose të gjuhës serbe, në fushën Filologjike apo 

Juridike. Kualifikimet plotësuese do të merren parasysh. 



- Njohja në nivel profesional e gjuhës serbe dhe e gjuhës shqipe. 

- Tri vjet përvojë pune në përkthim, të dëshmuara me referenca, në përkthim të 

legjislacionit në institucione. 

- Të ketë shkathtësi të mira ndërnjerëzore dhe të jetë i gatshëm të punojë me orar 

fleksibil në punë. 

- Kandidati për pozitën e Përkthyesit duhet të jetë njohës i mirë i drejtshkrimit dhe 

terminologjisë juridike dhe administrative. 

- Të ketë shkathtësi dhe aftësi në përdorimin e kompjuterit dhe të softuerëve 

aplikativë, si: MS WORD përfshirë përpunimin e avancuar të tekstit, MS EXCEL 

dhe MS OUTLOOK është e domosdoshme. 

- Formulari duhet të dorëzohet së bashku me këto dokumente: 

- Diplomën mbi përgatitjen shkollore. 

- Dëshmitë mbi përvojë e punës – referencat. 

 

Kushtet e pjesëmarrjes ne rekrutim: Për të gjithë ata që marrin pjesë në 

Konkurs. 

I. Në Shërbimin Civil kanë të drejtë të punësohen shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës 

madhore, të cilët kane zotësi të plotë për të vepruar, janë në posedim të të drejtave civile dhe 

politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e 

detyrave ekzekutive, drejtuese ose zbatimin e funksioneve administrative dhe të cilët kanë 

aftësitë fizike, që kërkohen për pozitën përkatëse. 

II. Pranimi në Shërbimin Civil mund të kryhet deri në një (1) vit para moshës së pensionimit.  

III. Në përputhje me parimet evropiane të lëvizjes së lirë të punëtorëve dhe mosdiskriminimit, 

të huajt të cilët posedojnë kualifikimet e nevojshme për vendin e punës mund të pranohen në 

Shërbimin Civil te Kosovës. Qeveria përcakton disa funksione themelore shtetërore (që kanë 

të bëjnë me sovranitetin e shtetit), të cilat mund të kufizohen vetëm për shtetasit e Kosovës. 

IV. Në Shërbimin Civil te Kosovës mund të lejohet puna vullnetare- pa pagese e nëpunësve 

civilë pas pensionimit, deri në moshën shtatëdhjetë (70) vjeçare. Mënyra e punës vullnetare 

rregullohet me Rregullore të nxjerrë nga Qeveria. 

 

Procedurat e konkurrimit: 

Procedura e konkurrimit është e hapur për kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e 

konkursit.  

Aktet ligjore dhe nënligjore qe e rregullojnë rekrutimin: 

Procedurat e rekrutimit në Zyrën e Presidentit të Republikës së Kosovës rregullohen 

sipas Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Kosovës si dhe Rregullores Nr. 02/2010 për 

Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës.  

Kohëzgjatja e emërimit: 

Emërimi është me kohë të pacaktuar. 

 

Data e mbylljes se Konkursit: 

Konkursi do të jetë i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në gazeta dhe në mjetet e tjera 

të informimit. 

Paraqitja e kërkesave: 

Aplikacionet mund të merren në Njësinë e Personelit të Zyrës së Presidentit të 

Republikës së Kosovës, e cila gjendet në: Ndërtesa e Kuvendit p .n. në Prishtinë.  



 

Aplikacionet e plotësuara, së bashku me kopje të dëshmive të kërkuara sipas Shpalljes për 

rekrutim, dorëzohen në Njësinë e Personelit të Zyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës,  

Aplikacionit duhet bashkëngjitur të dhënat biografike për përvojën paraprake dhe të gjitha 

kopjet e kualifikimeve (diplomave, certifikatave të trajnimeve, dëshmitë e  njohjes së gjuhëve 

të huaja dhe përdorimit të kompjuterit).  

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara mund 

të refuzohen. 

Aplikacionet tuaja mund t’i dorëzoni personalisht në recepcionin e Ndërtesës së Kuvendit të 

Kosovës në Prishtinë (rruga Nëna Terezë p .n.) apo përmes postës. Për informata të tjera 

plotësuese mund të drejtoheni në telefonin 038-211-662 ose në www.president-ksgov.net 

http://www.president-ksgov.net/

