
 

                                                                                                                                                                                                                                                                              
Republika e Kosovës                                                                                        Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                       Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komisionit Ad-hoc, për përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit  

për Trashëgimi Kulturore të Qendrës Historike të Prizrenit 

Nr. 001/060-151397 

Më 26 tetor 2022 

P r i z r e n 

         Sipas autorizimit të mbështetur në nenin 2, të Vendimit nr. 001/011-99277 dt. 30 

qershor 2022, për lejimin e shpalljes së ftesës publike për konkurim për anëtarë të 

Këshillit për Trashëgimi Kulturore të Qendrës Historike të Prizrenit, Komisionit për 

përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit për Trashëgimi Kulturore të Qendrën Historike të 

Prizrenit, shpall këtë: 

FTESË PUBLIKE 

 

Ftohen të interesuarit të konkurrojnë për anëtarë të Këshillit të Trashëgimisë Kulturore 

për Qendrën Historike të Prizrenit. 

 

Aplikuesit duhet t’i plotësojnë kushtet si në vijim: 

 

1. Të jenë ekspertë në fushën e trashëgimisë kulturore, me kualifikim ose me 

përvojë profesionale (Arkitekturë, Arkeologji, Trashëgimi Kulturore, Histori, 

Shoqata Kulturore-Artistike apo fusha të ndryshme relevante), 

2. Të jenë anëtarë të shquar të shoqërisë civile që kanë përvojë në ruajtjen, 

zhvillimin dhe promovimin e trashëgimisë kulturore.   

   

Numri i anëtarëve për përzgjedhje 3 (tre) 

 

Dokumentet që nevojiten:  

 CV 

 Letër Motivuese 

 Kopja e Letërnjoftimit 

 Fotokopja e vërtetuar e diplomës 

 Dokumente shtesë (Rekomandimet/Qertifikata të ndryshme nëse posedoni) 

 

Dokumentet e lartpërmendura mund t’i dorëzoni në sportelin Nr. 1,2,3 dhe 4, në objektin 

e administratës së Përgjithshme të Komunës së Prizrenit, në Rr. Remzi Ademaj pa nr.,  

duke cekur për “Zyrën e Kryesueses së Kuvendit të Komunës”. 

Ftesa mbetet e hapur, 15 ditë nga dita e publikimit të kësaj shpalljeje, përkatësisht deri 

më 09 nëntor 2022.                                                                                              

                                                        Kryesuesi i Komisionit  

                                                                                                       Bariu Zenelaj                                                                   
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SKUPŠTINA OPŠTINE PRIZREN 

Ad-hoc komisiji, za izbor članova Saveta 

za kulturno nasleđe Istorijskog centra Prizrena 

br. 001/060-151397 

Dana 26.10.2022 

P r i z r e n 

         Prema ovlašćenju na osnovu člana 2. Odluke br. 001/011-99277, dana 30. juna 

2022. godine, o dozvoli za raspisivanje javnog poziva za konkurs za članove Saveta za 

kulturno nasleđe Istorijskog centra Prizrena, Komisija za izbor članova Saveta za kulturno 

nasleđe Istorijskog centra Prizren, objavljuje ovaj: 

 

JAVNI POZIV 

 

Pozivaju se zainteresovani da konkurišu za članove Saveta za kulturno nasleđe Istorijskog 

centra Prizrena. 

 

Kandidati moraju ispuniti sledeće uslove: 

 

1. Da budu stručnjaci u oblasti kulturnog nasleđa, sa kvalifikacijom ili stručnim 

iskustvom (arhitektura, arheologija, kulturna baština, istorija, kulturno-umetničko društvo 

ili različite relevantne oblasti), 

2. Da budu istaknuti članovi civilnog društva koji imaju iskustva u očuvanju, razvoju 

i promovisanju kulturnog nasleđa.   

Broj članova za izbor 3 (tri) 

 

Potrebni dokumenti:  

● CV 

● Motivaciono pismo 

● Kopija obaveštenja 

● Overena fotokopija diplome 

● Dodatni dokumenti (razne preporuke/sertifikati ako ih imate) 

 

Navedenu dokumentaciju možete predati na šalteru br. 1,2,3 i 4, u zgradi Opšte uprave 

Opštine Prizren, u Ul. Remzi Ademaj bez broja, na ime “Kancelarije predsedavajuće 

Skupštine opštine”. 

Poziv će biti otvoren 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa, odnosno do 09.11.2022. 

                                                                                              

                                                    Predsedavajući komisije 

         Bariu Zenelaj                                                                   
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PRIZREN BELEDİYE MECLİSİ 

Geçici Komite, Konsey üyelerinin seçimi hakkında 

Prizren Tarihi Merkezinin Kültürel Mirası Hakkında 

No. 001/060-151397 

Tarih: 26 Ekim  2022 

P r i z r e n 

         No.lu 001/011-99277 Kararın 2. maddesine dayalı yetkilendirmeye göre, 30 

Haziran 2022 tarihili, Prizren Tarihi Merkezi Kültür Varlıkları Konseyi üyeleri için 

yarışmaya kamu davetiyesinin duyurulması için, Prizren Tarihi Merkezi Kültürel Miras 

Konseyi üyelerinin seçim komisyonu için, bunu duyurur: 

 

KAMU DAVETİYESİ 

 

İlgilenenler, Prizren Tarihi Merkezi için Kültürel Miras Konseyi üyeleri için yarışmaya 

davetlidir. 

 

Başvuru sahipleri aşağıdaki koşulları sağlamalıdır: 

 

1. Kültürel miras alanında uzman, yeterlik veya mesleki deneyime sahip (Mimarlık, 

Arkeoloji, Kültürel Miras, Tarih, Kültür-Sanat Derneği veya ilgili çeşitli 

alanlarda), 

2. Kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması konusunda deneyim 

sahibi sivil toplumun önde gelen üyeleri olmak. 

   

Bu seçimde bulunan üyelerin sayısı 3 (üç) olması: 

 

Gerekli belgeler: 

 CV – öz geçmiş 

 Referans mektubu  

 Kimlik kopyası 

 Diplomanın tasdikli kopyası 

 Ek belgeler (Referanslar/eğer varsa diğer çeşitli sertifikalar) 

 

Yukarıda belirtilen belgeleri gişe no. 1,2,3 ve 4, Prizren Belediyesi Genel İdare 

binasında, St. Remzi Ademaj, "Belediye Meclisi Başkanlığı"na atıfta bulunarak hayır 

gördü. 

Davet, bu duyurunun yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün, yani 9 Kasım 2022 tarihine 

kadar devam edecektir.                                                                                              

                                       Komisyon Başkanı   

                                                                                                       Bariu Zenelaj                                                                   


