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Ne bazë te Kreut III neni 11 te   Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin  Civilë te Kosovës dhe nenit 

22 paragrafi 3 te Rregullores Nr. 02/2010 Procedurat e Rekrutimit ne Shërbimin Civil te 

Republikës se Kosovës , Agjencia e Statistikave të Kosovës  shpallë:  

 

                                                         NJ O F T I M   

  

Vazhdohet edhe për shtatë (7) ditë kalendarik afati i konkursit , i shpallur me dt. 13.09.2018 

ne gazetën ditore Epoka e Re   ne Ueb-faqen e  Agjencisë të Statistikave të Kosovës për 

arsye se nuk është arritë numri i balancuar i aplikacioneve  nga aspekti etnik për pozitat: 

 

1.Departamenti i Metodologjisë dhe TI-së  për pozitën : 

 

Titulli: Një ( 1) Administrator i lartë   i TI-se  për baza te te dhënave  

Numri  i referencës : ASK-DMTI-se -001 

 

2. Departamenti i Statistikave  Sociale  për pozitën: 

Titulli: Një (1)  Zyrtar i lartë  i Regjistrit te Popullsisë 

Numri i referencës : ASK-DSS-002 

 

3. Departamenti i Llogarive kombëtare  tri (3) pozita: 

 

Titulli: Një (1) Zyrtar i lartë për statistika te informalitetit  

Numri i referencës : ASK-DLLK-005 

Titulli: Një (1) Zyrtar i lartë i llogarive qeveritare  

Numri i referencës : ASK-DLLK-006 

Titulli: Një (1) Zyrtar për statistika te informalitetit  

Numri i referencës : ASK-DLLK-007 
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4.Depertamenti i statistikave ekonomike per pozitën: 

Titulli: Një (1) Zyrtar për statistika te investimeve  

Numri i referencës : ASK-DSE-008 

 

Konkursi është i hapur 7 ditë kalendarik nga dita e publikimit në mjetet e informimit 

publik. 

 

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve: 

Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Agjencionin e  Statistikave te Kosovës , Rr,”Zenel Salihu” 

nr.4  Prishtinë. Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, dëshmi  

mbi përvojën e punës  , vërtetimin nga Gjykata  që personi nuk është  nën hetime dhe 

dokumentacionet e tjera të nevojshme , që kërkohen për vendin e punës për të cilin konkurroni. 

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara do të 

refuzohen.  

Për informata të hollësishme, mund të kontaktoni në  zyrën e personelit ,  në  tel: 038- 20031149 , 

prej orës 08:00 – 16: 00. 

 

 

 

                                                                                                                      


