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Republika e Kosovës                                                                                         Komuna e Prizrenit
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                           Opština Prizren – Prizren Belediyesi

Nr. 01-111-155382
Datë: 19.10.2018

Në bazë të nenit 11 paragrafi 1 dhe nenit 18 paragrafi 3 i Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të
Republikës së Kosovës, nenit 4 paragrafi 3 i Rregullores Nr.02/2010,  për Procedurat e Rekrutimit në
Shërbimin Civil, Komuna e Prizrenit, shpall:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË PUNËS

Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

1. Titulli i pozitës së punës:  Zyrtar i Lartë për Promovim të Kulturës – KRS/440

Numri i Ekzekutuesve:     1 (një)
Kategoria Funksionale:    Niveli profesional 3
Grada e vendit të punës:   8
Koeficienti: 7.5
Lloji i pozitës: Karrierës

Qëllimi i vendit të punës:

Zbaton strategjinë e gjithëmbarshme dhe planin gjithëpërfshirës në segmentin e Kulturës në nivel të
Komunës.

Detyrat kryesore:

1. Kryen punën e përgjithshme të sektorit dhe ndihmon mbikëqyrësin në caktimin e objektivave
dhe zhvillimin e planit të punës për përmbushjen e këtyre objektivave;

2. Organizon aktivitetet kulturore dhe punën në ruajtjen, kultivimin dhe prezantimin e vlerave
të trashëgimisë së kulturës materiale dhe shpirtërore;

3. Merret me realizimin e manifestimeve kulturore e artistike, shënimin e datave të rëndësishme
kombëtare e ndërkombëtare dhe festivaleve tradicionale;

4. Ndihmon mbikëqyrësin në vlerësimin e proceseve dhe procedurave të brendshme dhe
rekomandon ndryshime / përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së punës;

5. Prezanton nevojat për investime kapitale në rehabilitimin dhe ngritjen e infrastrukturës
kulturore dhe koordinon punën në realizimin e  projekteve;

6. Harton plane për Inkurajimin dhe mbështetjen e aktiviteteve të subjekteve kulturore në nivel
lokal;

7. Inkurajon investitorët dhe sponsorët potencialë në përkrahjen e segmentit të kulturës;

8. Kryen edhe detyra tjera që kërkohen kohë pas kohe nga mbikëqyrësi;
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Shkathtësitë e kërkuara:

 Njohuri dhe përvojë substanciale në fushën e kulturës;
 Aftësi komunikuese, negociuese dhe bindëse që i ndihmon procesit të punës;

 Shkathtësi në caktim të objektivave , planifikim të punës dhe analizë ;
 Shkathtësi kompjuterike të programeve (Word, Excel, Power Point, Access);

Kushtet:

Diplomë universitare të fakultetit juridik, ekonomik, filozofik, filologjik, informatik, edukimit, i
arteve dhe administratë publike, si dhe minimum 3 vite përvojë pune;

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

2. Titulli i pozitës së punës: Asistent Administrativ 3 – AD/200

Numri i Ekzekutuesve:     1 (një)
Kategoria Funksionale:    Niveli administrativ 3
Grada e vendit të punës: 12
Koeficienti:                         5.5
Lloji i pozitës:                   Karrierës

Qëllimi i vendit të punës:

Sigurimi i mbështetjes administrative tek njësitë organizative të institucionit.

Detyrat kryesore:

1. Siguron mbështetje të përgjithshme administrative ;

2. Siguron mbështetje të përgjithshme teknike përfshirë postën zyrtare, telefonatat, skanimin,
faksimi dhe kopjimin e dokumenteve, plotësimin e raporteve të shpenzimeve , si  dhe hartimin
e dokumenteve për takime të ndryshme;

3. Përgatitë dhe modifikon dokumentet duke përfshirë korrespondencën, raportet,
memorandumet dhe e-malit për mbikëqyrësin;

4. Pranon dhe shpërndan korrespondencën për mbikëqyrësin  dhe kujdeset për mbarëvajtjen e
saj;

5. Ruan dhe mirëmban sistemin elektronik dhe kopjet fizike të dokumenteve dhe dosjeve të zyrës
së mbikëqyrësit;

6. Menaxhon kalendarin e takimeve dhe ngjarjeve tjera për mbikëqyrësin.

7. Ndihmon në zgjidhjen e ndonjë problemi administrativ dhe teknik;

8. Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret  të cilat mund të kërkohen në
mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi;
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Shkathtësitë e kërkuara:

 Aftësi për zbatimin e procedurave dhe udhëzimeve administrative për kryerjen e detyrave të
punës;

 Shkathtësi komunikimi, përfshirë aftësinë për të interpretuar informata, dhënë udhëzime dhe
përcjellë informata tek të tjerët;

 Aftësi koordinimi dhe mbikëqyrje të punës së personelit në nivelin administrativ dhe teknik;
 Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel);

Kushtet:

Arsimim i mesëm dhe së paku tre (3) vite përvojë pune në fushën përkatëse teknike ose
administrative;

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

3. Titulli i pozitës së punës: Zyrtar për tatimin në pronë – BF/290

Numri i Ekzekutuesve:     1 (një)
Kategoria Funksionale:    Niveli profesional 1
Grada e vendit të punës:   10
Koeficienti:                         6
Lloji i pozitës:                   Karrierës

Qëllimi i vendit të punës:

Administrimi i  sistemit për menaxhimin e tatimit në pronë dhe  regjistrimi i  pronës sipas kritereve
dhe standardeve të caktuara me legjislacionin në fuqi.

Detyrat kryesore:

1. Zhvillon dhe arrin pëlqimin për planin e punës dhe afatet me udhëheqësin dhe stafin tjetër
profesional për zbatimin e detyrave, shërbimeve dhe produkteve përkatëse lidhur me tatimin
në pronë;

2. Administron sistemin për menaxhimin e tatimit në pronë dhe vlerësimit të pronës sipas
kritereve dhe standardeve të caktuara me legjislacionin në fuqi;

3. Përcaktimi i tatimit në pronë të paluajtshme në bazë të vlerësimit të pronës dhe kritereve,
standardeve të përcaktuara me legjislacionin në fuqi;

4. Sistemon dhe përgatit ankesat dhe parashtresat e ankuesve lidhur me tatimin në pronë dhe i
përcjell  për shqyrtim në komisionin komunal për tatimin në pronë si dhe regjistron të dhënat
nga vendimet e marruara nga komisioni;

5. Siguron identifikimin e pronave të paregjistruara, regjistrimin e tyre dhe vendosjen e tatimit
në pronë  sipas procedurave ligjore;
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6. Përgatit faturimet për tatimin në pronë dhe identifikon të gjithë pronaret të cilët nuk i kanë
paguar tatimet sipas procedurave dhe propozon masa për mbledhjen e borxheve;

7. Siguron shpërndarjen e të gjitha faturave të tatimit në pronë si dhe verifikon dhe publikon
listat e borxhlinjve;

8. Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret  të cilat mund të kërkohen në
mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi;

Shkathtësitë e kërkuara:

 Njohuri  dhe përvojë në fushën e pronave te paluajtshme
 Shkathtësi për të organizuar punën e vet dhe për të koordinuar stafin e nivelit administrativ;
 Shkathtësi  hulumtuese, analitike, vlerësuese të informacionit;
 Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point,

Internetit);

Kushtet:

Diplomë universitare, drejtimi ekonomik, financa, juridik, pa përvojë ose
Shkollë të lartë me 2 vite përvojë pune profesionale;

Drejtoria e Gjeodezisë dhe Kadastrit

4. Titulli i pozitës së punës:  Zyrtar për Gjeodezi – KG/070

Numri i Ekzekutuesve:     1 (një)
Kategoria Funksionale:    Niveli profesional 1
Grada e vendit të punës:   10
Koeficienti:                         6
Lloji i pozitës:                   Karrierës

Qëllimi i vendit të punës:

Matjet, incizimet e pasurive të paluajtshme dhe përgatitja dokumentet të ndryshme gjeodezike
përfshirë incizimet gjeodezike të të gjitha profileve.

Detyrat kryesore:

1. Në bashkëpunim me udhëheqësin harton dhe zhvillon planet e punës për zbatimin e detyrave
të përcaktuara në bazë të objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me realizimin
e këtyre objektivave;

2. Bënë grumbullimin e të dhënave të pasurisë së paluajtshme në terren me qëllim të regjistrimit
në sistemin e kadastrit dhe rregullimin e kufijve të pasurive të paluajtshme;

3. Përgatit dokumentet e nevojshme për infrastrukturën rrugore përfshirë incizimet gjeodezike
të të gjitha profileve;
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4. Kryen matje dhe përpunimin e matjeve, si dhe llogaritjen e koordinatave të matjeve dhe bënë
kontrollin e matjeve me kushtet e bazave gjeodezike;

5. Përcjell të gjitha ndërrimet në sipërfaqen e tokës, duke harmonizuar gjendjen reale në terren
me gjendjen në planet dhe operativat kadastrale;

6. Bën përkufizimin e zonave kadastrale dhe merr pjesë në përgatitjen e terrenit për matjet e
reja;

7. Kryen matjen e ndërtesave, matjen e perçojave, përcaktimin e kufijve të parcelave,
rregullimin e kufijve të parcelave, identifikimin e parcelave etj.;

8. Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret  të cilat mund të kërkohen në
mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi;

Shkathtësitë e kërkuara:

 Njohuri  profesionale në fushën e gjeodezisë;
 Shkathtësi për të organizuar punën e vet dhe për të koordinuar stafin e nivelit administrativ;
 Shkathtësi  hulumtuese, analitike, vlerësuese të informacionit;
 Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point,

Internetit);

Kushtet:

Diplomë universitare, drejtimi i gjeodezisë, pa përvojë ose
Shkollë e lartë dhe 2 vite përvojë pune profesionale;

Drejtoria për Shëndetësi

5. Titulli i pozitës së punës:  Zyrtar Administrativ – AD/450

Numri i Ekzekutuesve:     1 (një)
Kategoria Funksionale:    Niveli profesional 1
Grada e vendit të punës:   10
Koeficienti:                        5
Lloji i pozitës:                   Karrierës

Qëllimi i vendit të punës:

Brenda fushës specifike, kryen detyra profesionale dhe administrative sipas kërkesës për ofrimin e
shërbimeve dhe produkteve që kontribuojnë në përmbushjen e objektivave të njësisë organizative.

Detyrat kryesore:

1. Në bashkëpunim me mbikëqyrësin dhe zyrtarin e lartë harton planet e punës për zbatimin e
detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e
këtyre objektivave;

2. Ndihmon në vlerësimin e proceseve dhe procedurave të brendshme dhe rekomandon
ndryshime dhe përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së punës;
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3. Merr pjesë në hartimin, zhvillimin e procedurave dhe dokumenteve tjera si dhe mbikëqyrjen
e zbatimit të tyre  në fushën profesionale specifike brenda afateve kohore të caktuara;

4. Organizon dhe lehtëson takime, konferenca dhe ngjarje të tjera të veçanta,  koordinon dhe
merr pjesë në mbledhjet e komisioneve sipas rastit;

5. Ofron ndihmë dhe mbështetje në zgjidhjen e problemeve, planifikimin dhe menaxhimin e
projekteve, si dhe zhvillimin dhe zbatimin e qëllimeve dhe objektivave të përcaktuara të
njësisë organizative;

6. Kryen hulumtime dhe analiza mbi çështjet, temave të caktuara nga mbikëqyrësi  ose stafi i
nivelit të lartë profesional dhe përgatit shkresa, raporte;

7. Komunikon brenda institucionit dhe jashtë tij për shkëmbim të informatave në fushat e
interesit të përbashkët si dhe ofron përkrahje në fushën specifike profesionale për stafin e
nivelit më të lartë profesional sipas kërkesës;

8. Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret  të cilat mund të kërkohen në
mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi;

Shkathtësitë e kërkuara:

 Njohuri  profesionale në fushën e administratës;

 Shkathtësi për të organizuar punën e vet dhe për të koordinuar stafin e nivelit administrativ;

 Shkathtësi  hulumtuese, analitike, vlerësuese të informacionit;

 Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;

 Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point,
Internetit);

Kushtet:

Diplomë universitare (Fakulteti për Administratë Publike dhe Filozofik, Juridik, Ekonomik) pa
përvojë ose
Shkollë e larte dhe së paku dy (2) vite përvojë pune.

Drejtoria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

6. Titulli i pozitës së punës:  Zyrtar për Shërbime Sociale 2 – MSK/470

Numri i Ekzekutuesve:     1 (një)
Kategoria Funksionale:    Niveli profesional 2
Grada e vendit të punës:   9
Koeficienti:                        7
Lloji i pozitës: Karrierës

Qëllimi i vendit të punës:

Ofrimi i kujdesit dhe shërbimeve sociale për personat me nevojë.
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Detyrat kryesore:

1. Harton dhe zhvillon planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të
përcaktuara në bazë të objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e
këtyre objektivave;

2. Analizon dhe vlerëson proceset dhe procedurat  brendshme dhe rekomandon ndryshime dhe
përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së punës;

3. Trajton rastet  dhe përgatit  raport  për gjykatën  për heqjen e zotësisë  se veprimit te personave
te paaftë për të vepruar;

4. Trajton mbrojtjen e fëmijëve pa kujdes prindor, birësimin, kujdestarin dhe strehimin e
përkohshëm familjar;

5. Trajton rastet e fëmijëve me sjellje asociale dhe delikuente, rastet e angazhimit të fëmijëve në
punët e rënda dhe te lënies pa kujdes;

6. Monitoron rastet e dhunës në familje dhe angazhohet në përmirësimin e  marrëdhënieve
bashkëshortore dhe bënë propozimin  për besimin e fëmijëve ne raste të shkurorëzimit të
prindërve dhe përcjell realizimin e kontaktimeve;

7. Përkujdeset edhe për kategoritë tjera të personave me nevojë, të moshuarit, fëmijët me aftësi
te kufizuar te përhershme, personave qe konsumojnë substanca narkotike, alkoolike etj.;

8. Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret  të cilat mund të kërkohen në
mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi;

Shkathtësitë e kërkuara:

Njohuri dhe përvojë në fushën  e çështjeve sociale
Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
Shkathtësi  hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave

profesionale;
Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Access,

Internetit).

Kushtet:

Diplomë Universitare, në këto lëmi: punëtor social, pedagogji, psikologji, juridik dhe sociologji,
minimum 2 vite përvojë pune profesionale
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Në bazë të nenit 11 paragrafi 1 dhe nenit 18 paragrafi 4 i Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të
Republikës së Kosovës, nenit 4 paragrafi 3 i Rregullores Nr.02/2010,  për Procedurat e Rekrutimit në
Shërbimin Civil, Komuna e Prizrenit, shpall:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS TË JO KARRIERËS

Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

1. Titulli i pozitës së punës: Zyrtar i lartë për Politika Rinore – KRS/160

Numri i Ekzekutuesve: 1 (një)
Kategoria Funksionale: Niveli profesional 3
Grada e vendit të punës: 8
Koeficienti: 7.5
Lloji i pozitës: Jo Karrierës
Kohëzgjatja:                      2 vjet

Qëllimi i vendit të punës :

Zbaton strategjinë e gjithëmbarshme dhe planin gjithëpërfshirës në segmentin e Rinisë, në nivel të
Komunës.

Detyrat kryesore:

1. Kryen punën e përgjithshme të sektorit dhe ndihmon mbikëqyrësin në caktimin e objektivave
dhe zhvillimin e planit të punës për përmbushjen e këtyre objektivave;

2. Bashkëpunon me organizatat rinore lokale dhe me nivelin qendror në realizimin e politikave
rinore;

3. Organizon punën në realizimin e manifestimeve rinore, shënimin e datave të rëndësishme
kombëtare e ndërkombëtare;

4. Ndihmon mbikëqyrësin në vlerësimin e proceseve dhe procedurave të brendshme dhe
rekomandon ndryshime / përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së punës;

5. Prezanton nevojat për investime kapitale në rehabilitimin dhe ngritjen e infrastrukturës
kulturore dhe koordinon punën në realizimin e  projekteve;

6. Harton planin sektorial për mbështetje të aktiviteteve rinore të kuadër të sektorit;

7. Inkurajon dhe mbështet aktivitetet e subjekteve rinore dhe bashkëvepron me subjekte dhe
institucione tjera në zhvillimin e aktiviteteve rinore;

8. Kryen edhe detyra tjera të kërkuara kohë pas kohe nga mbikëqyrësi;.

Shkathtësitë e kërkuara:
 Njohuri dhe përvojë substanciale në fushën e rinisë;
 Aftësi komunikuese, negociuese dhe bindëse që i ndihmon procesit të punës;

 Shkathtësi në caktim të objektivave , planifikim të punës dhe analizë ;
 Shkathtësi kompjuterike të programeve (Word, Excel, Power Point, Access);
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Kushtet:

Diplomë universitare të fakultetit juridik, ekonomik, filozofik, filologjik, informatik, edukimit, i
arteve dhe administratë publike, si dhe minimum 3 vite përvojë pune;

Drejtoria e Zhvillimit dhe Turizmit

2. Titulli i pozitës së punës:  Zyrtar i lartë për Politika të Turizmit – TI/550

Numri i Ekzekutuesve:     1 (një)
Kategoria Funksionale:    Niveli profesional 3
Grada e vendit të punës:   8
Koeficienti:                         7.5
Lloji i pozitës:                   Jo Karrierës
Kohëzgjatja:                      2 vjet

Qëllimi i vendit të punës :

Zbaton strategjinë e gjithëmbarshme dhe planin gjithëpërfshirës në segmentin e Turizmit, në nivel
të Komunës.

Detyrat kryesore:

1. Kryen punën e përgjithshme të sektorit dhe ndihmon mbikëqyrësin në caktimin e objektivave
dhe zhvillimin e planit të punës për përmbushjen e këtyre objektivave;

1. 2. Hartimi i planeve konkrete për zhvillimin e turizmit multisektorial dhe hartimi i bazës së
shënimeve statistikore;

2. 3. Klasifikimi dhe kategorizimi i veprimtarive turistike të cilat zhvillohen në regjionin e Prizrenit;

4. Hartimi i politikës së zhvillimit të turizmit, propozimi i marrjes së masave për zhvillimin e
turizmit     në komunë;

2. Bashkëpunimi me organizata private, publike dhe OJQ-të për avancimin e turizmit;

3. Ndihmon mbikëqyrësin në menaxhimin me asetet e drejtorisë të cilat jepen në shfrytëzim për
promovim të turizmit;

4. Inkurajimi dhe mbështetja e aktiviteteve dhe bashkëveprimeve me subjekte dhe institucione
tjera në zhvillimin e aktiviteteve;

5. Kryen edhe detyra tjera të kërkuara koh pas kohe nga mbikëqyrësi;

Shkathtësitë e kërkuara:

 Njohuri dhe përvojë substanciale në fushën e turizmit;

 Aftësi komunikuese, negociuese dhe bindëse që i ndihmon procesit të punës;
 Shkathtësi në caktim të objektivave , planifikim të punës dhe analizë ;
 Shkathtësi kompjuterike të programeve (Word, Excel, Power Point, Access);
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Kushtet:

Diplomë universitare të fakultetit në drejtimet: Turizëm dhe hotelieri, Juridik, Ekonomik, Edukim,
Trashëgimi kulturore, Arkitekturë, Inxhinieri, Sociologji, i Arteve, si dhe minimum 3 vite përvojë
pune;

Dokumentacioni i kërkuar për të gjitha pozitat e lartpërmendura:

- Fotokopja e vërtetuar e diplomës;
- Vërtetim mbi përvojën e punës;
- Dy - rekomandime;
- Kopjet e dy raporteve të fundit të njëpasnjëshme të vlerësimit të punës (nëse ekzistojnë të tilla);
- Certifikata e lindjes;
- Certifikata që nuk jeni nën hetime;
- Kopja e letërnjoftimit;
- Certifikata të ndryshme.

Konkursi ngel i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit, duke filluar nga data e publikimit
më 19.10.2018 deri më datën 02.11.2018 që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit.
Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.
Instruksione Aplikimi: Kërkesa (Aplikacioni) për punësim gjendet në http://kk.rks-
gov.net/prizren/Shpalljet/Konkurset.aspx, dhe pas plotësimit sipas çdo pike të aplikacionit, i
bashkëngjitni dokumentet të cilat kërkohen sipas konkursit dhe mund të aplikoni tek ne drejtpërdrejtë
-Adresa jonë: në sportelin e pranimit nr. 3, në objektin e administratës komunale në Komunën e
Prizrenit, rr. “Remzi Ademaj” p.n. -Prizren.
VËMENDJE: Njoftimet i gjeni në Ueb, ndërsa në rast nevoje mund të na kontaktoni në, tel: 038 /
200 44715 prej orës 08:00 – 16:00.
Aplikacionet e pranuara pas afatit të përcaktuar konsiderohen të pranueshme, nëse data në dërgesën
postare, ose çfarëdo dëshmie tjetër për datën e dërgimit, dëshmon se ajo është dërguar para kalimit të
afatit për dorëzimin e aplikacioneve.
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen me shkrim (e-mail ) në rast të
mos konfirmimit të kandidatit në e-mail do të njoftohet me telefon dhe janë të obliguar të sjellin me
vete dokumentet origjinale mbi kualifikimet dhe trajnimet e kryera për verifikim para komisionit, në
rast të mossjelljes të dokumentacionit origjinal intervistues, kandidatët nuk do të mund të vazhdojnë
në hapat e mëtejmë të procedurave të rekrutimit.
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, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës
së Kosovës.

Zyra e Personelit


