
Republika e Kosovës                                                                                         Komuna e Prizrenit
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                           Opština Prizren – Prizren Belediyesi
Zyra e Personelit
Nr. 02-111-168657
Dt. 20.11.2018

NJOFTIM

Anulohet procedura e rekrutimit për konkursin me nr. 01-111-155382 e shpallur më dt. 19.10.2018
për pozitën e punës Zyrtar për shërbime sociale 2 në Drejtorinë për Punë dhe Mirëqenie Sociale në
Komunën e Prizrenit. Arsyeja e anulimit është fakti se në  pozitën e lartpërmendur komisioni
përzgjedhës nuk ka arritur ta formoj listën e shkurtër brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 26 të
Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil.

Për rishpalljen e pozitës do të informoheni nëpërmes gazetës ditore dhe ueb faqes zyrtare të Komunës
së Prizrenit.
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