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Bazuar në nenin 5 pika 3 te Rregullores Nr. 21/2012 për Avancimin ne Karrierë te Nëpunësve
Civil si dhe ne bazë te nenit 22 pika 4 te Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit
ne Shërbimin Civil , Agjencia e Statistikave te Kosovës shpallë këtë:

NJ O F T I M
Ju njoftojmë se procedura e rekrutimit të brendshëm i shpallur me dt. 04.05.2018 për pozitën
: Drejtor Departamenti te Llogarive Kombëtare , ndërpritet për arsye se për këtë pozitë kanë
aplikuar vetëm dy (2) kandidatë , prandaj konform dispozitave ligjore ASK-së fillon me një
shpallje të re të rekrutimit për pozitën e njëjtë , e cila publikohet ne përputhje me kushtet dhe
procedurat e përcaktuara ne Rregulloren 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit ne Shërbimin
Civil.

______________________________________________________________________

Na osnovu člana 5, stav 3 Uredbe Br. 21/2012 za Napredovanje u Karijeri Civilnih Službenika
i na osnovu člana 22, stav 4 Uredbe Br. 02/2010 za procedure zapošljavanja u Civilnoj Službi,
Agencija za Statistiku Kosova objavljuje sledeće:

OBAVEŠTENJE
Obaveštavamo vas da oglas za procedure internog zapošljavanja objavljen 04.05.2018.god. za
radno mesto: Direktor Odelenja Nacionalnih Računa, je prekinut iz razloga da je za ovu
poziciju prijavili su se samo dva kandidata, stoga u skladu sa zakonskim odredbama, ASK će
objaviti novi oglas za zapošljavanje za isti položaj koji će se objaviti shodno utvrđenim
uslovima i procedura u Uredbi 02/2010 o Procedurama Zapošljavanja u Civilnoj Službi.
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