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Agjencia e Statistikave të Kosovës - Agencija za Statistiku Kosova - Kosovo Agency of Statistics
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. 28.09.2018
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 Llogarive Kombëtare një (1) pozitë e karrierës

Titulli: Një ( 1) Drejtor të Departamentit të Llogarive Kombëtare
Numri i referencës : ASK-DLLK-001
2. Departamenti i Regjistrimit dhe Anketimit , një (1) pozitë te karrierës:
Titulli: Një ( 1) Zyrtar për statistika ne Prizren
Numri i referencës : ASK-DRA-002
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.

Na osnovu Poglavlja III , člana 11 Zakona Br. 03/Z-149 o Civilnoj Službi Kosova, i člana
22, tačka 3, Uredbu Br . 02/2010 o Proceduri Regrutiranja u Civilnoj Službi , Agencija
za Statistiku Kosova objavljuje:

OBAVEŠTENJE
Produžen je za sedam (7) kalendarskih dana rok za dostavljanje prijava za konkurs koji
je objavljen 28.09.2018 na dnevnu novinu „Epoka e Re“ i na veb-stranici Agencije za
Statistiku Kosova jer nije dostignut uravnoteženi broj prijava sa etničkog aspekta za
pozicije:
1. Odeljenje Statistika Nacionalnih Računa jedna (1) pozicija od karijere:
Naziv radnog mesta: Jedan (1) Direktor Odeljenja Statistika Nacionalnih Računa
Referentni broj: ASK-OSNR-001
2. Odeljenje Popisa i Anketa, jedna (1) pozicije od karijere
Naziv radnog mesta: Jedan ( 1) Službenik za Statistiku u Prizrenu
Referentni broj: ASK-OPA-002
Konkurs je otvoren 7 kalendarskih dana od dana objavljivanja u sredstvima
javnog informisanja.

Uzimanje i podnošenje prijave:
Prijave se uzimaju i podnesu u Agenciju za Statistiku Kosova , Ul.”Zenel Salihu”
br.4,Priština. Uz prijave potrebno je priložiti i kopije dokumenata o kvalifikaciji, dokaz
stručnog radnog iskustva, potvrdu suda da osoba nije pod istragom i ostalu potrebnu
dokumentaciju koja je potreba za radno mesto za koju se prijavljujete.
Prijave dostavljene posle isteka roka za prijavljivanje neće biti primljene.
Nepotpune prijave će biti odbijene.
Za dodatne informacije možete kontaktirati Kadrovsku Kancelariju na broj telefona: :
038- 200 31 149 od 08:00 – 16: 00 časova.
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