
                                                                                                                                          

Republika e Kosovës  

Republika Kosova-Republic of Kosovo  

Qeveria –Vlada-Government  

Ministria e Administratës Publike – Ministarstvo Javne Administracije  

Ministry of Public Administration  

                                                                                

Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës  së  Kosovës L. Nr. 03/L – 

149 dhe Rregulloren Nr. 02/2011 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të 

Republikës së Kosovës, Ministria e Administratës Publike shpall: 

                                 
                                                    K O N K U R S  
 

Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme 

Titulli i punës : Përkthyes/e  shqip-serbisht (1 vend pune) 

Nr.ref. RN00005652 

Kategoria funksionale : Nivel profesional 

Koeficienti : 7 

Lloji i pozitës : I karrierës 

Orët e punës : 40 orë në javë 

Kohëzgjatja e emërimit: Nëpunës i karrierës (përhershëm) - periudha provuese: 

dymbëdhjetë (12) muaj 

Vendi i punës : Ndërtesa “ish Rilindja”, Prishtinë 

Qëllimi i vendit të punës : Shërbim korrekt dhe profesional i përkthimit me shkrim 

dhe me gojë (simulant dhe konsekutiv Nëpunësi raporton te : Udhëheqësi i 

Divizionit për Buxhet dhe Financa 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:                                                                                                                                                                       

1. Përkthim profesional i materialeve zyrtare nga gjuha shqipe në serbe dhe 

anasjelltas; 

2. Përkthim simulant dhe konsekutiv nga gjuha shqipe në gjuhën serbe dhe 

anasjelltas në takime të niveleve të ndryshme të ministrisë; 

3. Përkthim konsekutiv ne seminare , komisione dhe takime të ndryshme ; 

4. Përkthim administrativ duke i shtypur në kompjuter në formë të drejtë  

drejtshkrimore; 

5. Korrigjon dhe  dërgon shkresa e  materiale   sipas   nevojave  të   Ministrisë; 

6. Protokollon materialet e përkthyera në librin e regjistrit dhe  i arkivon  në mënyrë 

elektronike;  

7. Bashkëpunon me zyrtarët tjerë në përmbushjen sa më të suksesshme të detyrave 

duke u konsultuar me eprorin; 



8. Ofron dhe  kryen  përkthime  duke bashkëpunuar   me   njerëz te kulturave  te   

ndryshme , besimeve  fetare të  ndryshme , kundër vështrimeve politike të  mbaj 

paanësinë  dhe   objektivitetin; 

9. Të pranoj  kushtet  e  vështira  të  komunikimit   pa  kufizim  kohor në raste të 

përkthimeve të ndryshme; 

10. Të ketë njohuri në përdorimin e mjeteve për përkthim ( teknikat e përkthimit); 

11. Kryen punë të tjera sipas kërkesës së eprorit; 

 

Shkathtësitë e kërkuara: 

- Fakulteti filologjik, Ekonomik, Juridik apo Shkenca Shoqërore; 
- Së paku 2 vite përvojë pune profesionale; 
- Zotim i shkëlqyeshëm i gjuhëve shqipe dhe serbe;  
- Shkathtësi të punës ekipore; 
- Shkathtësi komunikimi, të dyja verbale dhe në të shkruar, me qëllim që të jetë i aftë 
të komunikoj; 
- Njohja e punës me kompjuter ( Microsoft Aplikacioneve); 
- Aftësi në përmbushjen e detyrave dhe punëve me ngarkesë, dhe përcaktimin 
prioriteteve; 
 

 

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve:  

Ministria e Administratës Publike/ Zyra e Personelit,  ish–ndërtesa e ,, Rilindja’’ kati  
III (tretë),  zyra nr. 320, Prishtinë, Kosovë. Për informata të hollësishme mund të 
kontaktoni me  Zyrën  e Personelit   në  nr. e tel:  038 / 200-60-404 ose 038 - 200 -30 -
846, prej orës  08:00 – 16:00.  Konkursi është i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në 
njërën nga gazetat ditore.  
Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë 
ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren 
në shqyrtim, nëse arrijnë brenda  4  katër  ditësh, aplikacionet që arrijnë pas këtij 
afati, dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare. 
 
“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 pjesëtaret 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, paragrafi 3 të Ligjit Nr.03/L-149  për Shërbimin 
Civil të Republikës së Kosovës”. 
“Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e 
mangëta refuzohen”. 
Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën 
dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme, që kërkohen për atë vend pune  për të 
cilin konkurroni. 
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listen e shkurtër do të kontakohen.  
 
 


