
Bashkohuni me ne! 
Shërbimi Korrektues i Kosovës

DëShironi të jeni pjeSë e 
ShërBimit KorreKtueS të KoSovëS?

Aplikoni në Shërbimin Korrektues të Kosovës, aty ku në përputhshmëri të 
vazhdueshme me ligjet e Kosovës, përmes programeve rehabilituese, trajnimeve, 
korrektimit dhe risocializimit të të burgosurve, të ofrojmë mjedis të sigurt për të 

gjithë, ta ulim recidivizmin dhe bashkërisht të burgosurit t`i kthejmë në liri, të aftë 
për punë, të dobishëm për familjen, rrethin dhe shoqërinë. 



PROCEDURAT E TESTIMIT 
PËR POZITËN ZYRTAR 

KORREKTUES
-BROSHURË INFORMUESE-

Kandidatët të cilët sipas konkursit të shpallur i 

plotësojnë kriteret e përcaktuara do t’u 

nënshtrohen procedurave të testimit:
 Testi me shkrim,
 Testimi i shkathtësive fizike,
 Intervista me gojë  dhe
 Testi shëndetësor.

2.Testimi i shkathtësive fizike

Vlerësimi i rezultatit të testit fizik bëhet në tri 

elemente si: vrapim, pompa dhe barkore. Nëse 

kandidati nuk arrin të kaloj me sukses njërën nga 

këto elemente konsiderohet se ka dështuar.
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Secili aplikant duhet të paraqitet me kohë në 

vendin e testimit dhe të sjellë me vete:

Letërnjoftimin apo dokument tjetër 

identifikues (pasaportë, patentë shoferi).



Bellows College

Kandidati duhet të ngrisë trupin deri në pozitën me duar të shtrira pastaj të ulë trupin poshtë që 

gjoksi të prekë dhe të shtypë një kub katër inq (10 cm) të mbajtur nga instruktori dhe prapë të 

ngritë trupin në pozitën me duar të shtrira. Kjo përsëritet. Këmbët do të jenë drejt, me shputa 

pingul në dysheme të prira nga gishtërinjtë e këmbës. Kandidati nuk guxon të lakohet apo 

përkulet asnjëherë gjatë testit. Pushim mund të bëhet në pozitën e lartë, me bërryla të shtrirë. 

Nuk ka kohë të kufizuar për këtë element të provimit. Kandidati duhet t’i bëjë gjithsej 30 pompa 

(për meshkuj) dhe 15 pompa (për femra) në mënyrën e përshkruar më lart, që të arrijë notë 

kaluese. 

Ngritja e trungut nga pozita fillon me
shtrirjen në shpinë, gjunjë të mbledhur,
thembrat prekin në dysheme, me gishtërinj
të lidhur prapa kokës. Shmanget shtyerja e
kokës me duar. Instruktori mban
shtrëngueshëm shputat në dysheme. Në
pozitën e ngritur, aplikanti duhet t’i prekë
bërrylat në gjunjë dhe pastaj të kthehet në
pozitën shtrirë derisa shpatullat të prekin në
dysheme. Pushim mund të bëhet në pozitën
ngritur. Kofshët duhet të mbesin
(qëndrojnë) në dysheme pa i shtyrë përpara.
Aplikanti duhet të jetë në gjendje t’i bëjë 25
ngritje të trungut (për meshkuj) dhe 15
ngritje të trungut (për femra) për një minutë
në mënyrën e përshkruar më lart.

3.BARKORET

Kandidati duhet t’i kalojë 2.4

kilometra vrapim për 12 minuta e 30

sekonda (12:30) për meshkuj dhe 14

minuta e 30 sekonda (14:30) për

femra me qëllim që të arrijë notë

kaluese.

1.VRAPIMI

2.POMPAT

?
PROCEDURA E TESTIMIT TË 
SHKATHTËSIVE FIZIKE
Testi i Shkathtësive Fizike 
përbëhet nga
tri elemente:
1.Vrapim 2.4 km;
2.Pompat
3.Barkoret

Secili aplikant duhet të 

paraqitet me kohë në vendin 

e testimit dhe të sjellë me 

vete:

1.Letërnjoftimin apo 

dokument tjetër identifikues 

(pasaportë, patentë shoferi)

2. Rroba sportive

3. Këpucë sportive

PROCEDURAT E TESTIMIT TË SHKATHTËSIVE 
FIZIKE



PROCEDURE TESTIRANJA  ZA 
POZICIJU KOREKTIVNOG 

SLUZBENIKA-INFORMATIVNA 
BROSURA

Kandidati koji prema objavljenom konkursu
ispunjavaju utvrdjene kriterije ce podleci
testiranju.
 Pismeni test
 Tesyiranje fizickih vestina
 Usemni intervju
 Zdravstveni test

2.Testiranje fizickih vestina

Procenjivanje rezultata fizickog testa u tri elemenata
kao: trcanje. Sklekovi i trbusni sklekovi. Ako kandidat ne 
uspe da uspesno izvrsi jednu od ovi elemenata smatra se 
da je podbacio.
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Svaki aplikant treba da se na vreme prijavi na mesti
gde se testiranje odrzava i sa sobom treba da ponese:
Licnu kartu ili neki drugi dokumenat identifikovanja.



Bellows College

Podiznja panja iz pozicije pocinje
na ledjima, skupljeni kolena, pete
dotaknu pod, i prstima ruku
povezanih iza glave. Otklanja se
guranje glave sa rukama.
Instruktor jako drzi noge na podu.
U stojecoj poziciji, aplikant treba
kolena da dodtakne laktove i
zatim se vraça u lezecoj poziciji
dok ramena ne dotaknu pod.
Gornji deo noga treba da ostaju na
podu ne gurajuci ih napred.
Aplikant treba da bude u stanju da
uradi 25 dizanja panja (za
muskarce) i 15 (za zenske) za jedan
minut kako je gore navedeno.
.

3.TRBUSNI SKLEKOVI      

Kandidat treba da predje 2.4 km u trcanju
za 12 minuta i 30 sekundi (12:30) za
mauskarce i 14 minuta i 20 sekundi (14:20) 
za zenske sa ciljem da postizu prelaznu
ocenu.

1.TRCANJE

2.SKLEKOVI

PROCEDURE TESTIRANJA 
FIZICKIH VESTINA

Procenjivanje rezultata fizickog
testa u tri elemenata kao:

1.Trcanje 2.4 km
2.Sklekovi
3.Trbusni sklekovi

Svaki aplikant treba da se 

na vreme prijavi na mesti

gde se testiranje odrzava i 

sa sobom treba da ponese:

1.Licnu kartu ili neki drugi

dokumenat identifikovanja.

2.Sportsko odecu

3.Sportski cipele

PROCEDURA  TESTA FIZIĆKE SPOSOBNOSTI

1. SKLEKOVI 
 
Kandidat treba da podize svoje telo do pozicije ispruzenih ruku zatim da spusti 
telo do prsa i da i pritisni jedna kvadrat of 1 inq (10cm) noge ce biti pravo 
ispruzene, stopala na vrhu prstiju. Kandidat ne sme da se nijednom da se savija 
tokom izvodjenja testa. Odmor moze da se uradi u visokoj poziciji, sa ispruzenim 
laktovima. Nema ogranicenog vremena za ovaj elemenat ispita. Kandidat treba 
da uradi ukupno trideset (30) sklekova (za muskarce) i petnaest (15) sklekova (za 
zenske) na gore navedeni nacin, da bi uspeli da postignu prelaznu ocenu. 




