REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO
ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT/ TELO ZA RAZMATRANJE NABAVKI/ PROCUREMENT REVIEW BODY

KËRKESA PËR PRAKTIKANT - APLIKACIJA ZA PRIPRAVNIKE
Kërkesë për aplikim Nr. :
Zahtev za Aplikaciju Br. :
Zyra/Njësia -Institucioni:
Kancelarija/Jedinica - Institucija:
Titulli i aplikimit:

PRAKTIKANT Vullnetar / PRIPRAVNIK Volunter

Naziv apliciranja:
Ju lutemi përgjigjuni në çdo pyetje qartë dhe plotësisht dhe plotësoni me ngjyrë të përshtatshme.Aplikacioni
duhet të nënshkruhet çdo herë kur dërgohet me postë, nëse aplikohet në mënyrë elektronike aplikacioni nuk ka
nevojë të nënshkruhet.
Molimo Vas da na svako pitanje odgovorite potpuno. Pišite čitko, pišite prikladnom bojom. Aplikacija se mora
potpisati svaki put kada se aplikacija šalje putem pošte, ukoliko aplicirate na elektronski način aplikacija nema
potrebe da se potpiše.
Emri - Ime

Mbiemri - Prezime

Data e lindjes
Datum rodjenja

Gjinia
Pol

M
M

Vendi dhe komuna e lindjes - Mesto i opština rodjena
Numri personal identifikues i letërnjoftimit
Lični Identifikacioni broj od lične karte
Gjendja martesore - Braćno stanje
I -/E pa martuar
Neozenjen Neudata

I - E martuar
Ozenjen Udata

I - E shkurorëzuar
Razveden -a

Adresa e tanishme
Sadasnja adresa
Adresa e
përhershme
Stalna adresa
Numri i telefonit
E-mail
Broj telefona
A dëshironi të deklaroheni për përkatësin etnike, nëse përgjigjjeni “Po” theksoni cila ,
nëse"Jo"asgjë
Da li hoqete da se izjavite o etničkoj pripadnosti, na odgovor “Da”, navedite koja, na odgovor
"Ne"ništa
SHKOLLIMI. Jepni detaje të plota , titujt e saktë të gradave shkencore
OBRAZOVANJE. Dajte potpune podatke, navedite tačna naučna zvanja

F
Ž

Universiteti / Univerzitet
Emri dhe vendi i Institucionit
Ime i lokacija Institucije
Prej – Od

Deri - Do

Titujt, nderimet akademike
Zvanja,akedemsko priznanje

Drejtimi i studimeve
Smer studija

Shkolla e mesme ose shkollim tjetër i mesëm - Srednja škola ili drugo srednje obrazovanje
Emri dhe vendi i Institucionit
Ime i lokacija Institucije
Prej – Od

Deri - Do

Diploma apo Dëftesa e fituar
Dobijena Diploma ili Svedočanstva

Aplikacionit i bashkëngjisni:
1. Diplomën e Fakultetit juridik, që jeni jurist i diplomuar
2. Certifikatën që nuk jeni nën hetime, jo më e vjetër se 6 muaj
3. Letrën motivuese
4. Letër Njoftimi fotokopje të R.Kosovës
Aplikaciji priložiti:
1. Diplomu pravnog fakulteta, da ste diplomirani pravnik
2. Uverenje da niste pod istragom, ne starije od 6 meseci
3. Motivaciono pismo
4. Lična karta fotokopija od R. Kosovo
VËREJTJE – NAPOMENA
Afati i aplikimit sipas Konkursit:
Dokumentacioni i aplikimit duhet kompletuar, në rast të mos kompletimit e humbni mundësinë të
përzgjidheni për praktikant. Dokumentacioni aplikues nuk kthehet.
Rok apliciranja prema konkursu:
Dokumentacija za aplikaciju treba biti kompletirana, ukoliko se ne kompletira gubite pravo da budete
izabrani za pripravnika. Aplicirajuča dokumentacija se ne vrača.

Emri (Prindi) Mbiemri

Data - Datum

