
Republika e Kosovës 
Republika Kosova - Republic of Kosovo 

Qeveria - Vlada - Government 

Ministria e Financave
Ministarstvo za  Finansije – Ministry of  Finance

KËRKESA PËR PUNËSIM 

APLIKACIJE ZA ZAPOSLENJE 

Institucioni

Institucija: _______________________________________________________________________________ 

Titulli i vendit të punës/ Naziv radnog mesta: __________________________________________________ 

Numri i references së vendit të punës/ Broj radnog mesta: ______________________________ 

Ju lutemi përgjigjuni në çdo pyetje qartë dhe plotësisht, dhe plotësoni me ngjyrë të kaltër ose të zezë. Aplikacioni duhet të nënshkruhet. 

Molimo vas da na svako pitanje odgovorite potpuno. Pišite citko, plavim ili crnim mastilom. Aplikacije mora biti potpisana. 

Emri - Ime Mbiemri- Prezime 

Data e lindjes/ Datum 

Rodjenja 

Gjinia 

Pol 

M 

F 

Vendi dhe komuna e lindjes- Mesto i opstina rodjena 

Nr. personal i letërnjoftimit- Lični broj lične karte: 

Gjendja 

Bracno 

I/e pamartuar  I/e martuar    I/e shkurorëzuar  I/e ve 

Neozenjen  Ozenjen  Razveden  Razdvojen 

Adresa e tanishme 

Adresa stanovanja 

Adresa e përhershme, nëse ndryshon 

nga e tanishmja/Stalna  adresa 

Numri i telefonit/ Broj telefona: E-mail:

A dëshironi të deklaroheni për përkatësinë etnike, nëse përgjigja është 

“Po” shënoni cila është përkatësia juaj: / Da li hoqete da se izjavite o 

Etniqkoj pripadnosti, ako odgovor je “Da”, recite koja je vas etnička 

pripadnost: _________________________________________________ 

    Po - Da Jo - Ne

SHKOLLIMI. Jepni detaje të plota, titujt e saktë të gradave shkencore/ 

OBRAZOVANJE.  Potpuni naziv i stepen 

Universiteti 

Univerzitet 

Emri dhe vendi i Institucionit/ Ime i lokacija 

Institucije 

Vijimi- Pohadana Titujt, nderimet 

Akademitë/ 

Diplome, 

Akedems ko 

prizanje 

Drejtimi i 

studimeve/Predmet 

studija 

   Prej- Od  Deri- Do 

___________________________________________________________________________________________



Shkolla e mesme ose shkollim tjetër i mesëm - Srednja skola ili drugo srednje obrazovanje 

Emri dhe vendi i institucionit      Vijimi- Podjana  Certifikata ose diploma e fituar 

Ime i lokacije t stitucije           Dobijeni certikati ili diplome 

  Prej- Od  Deri- Od 

Shkollimi ose trajnimet tjera profesionale: 

Ostale 
Emri dhe vendi i Institucionit 

Ime i lokacija t stitucije 

Lloji- Vrsta Prej- 

Od 

Deri- 

Do 

Certifikata ose 

diploma e fituar/ 

Dobijeni certikati 

Përvoja e punës (duke filluar nga ajo e fundit), të jepen detaje të plota dhe të çarta. Radno iskustvo (poceti sa naj skorijim), iznesite 

potpune i jasne podatke. 

Titulli i vendit të punës 

Naziv radnog mesta 

Prej- Od Deri- Do  Emri i mbikëqyrësit- Ime nadzornika 

Emri i punëdhësit 

Ime poslodavca 

Adresa e punëdhënësit 

Adresa poslodavca  

Numri dhe lloji i personelit nën 

mbikëqyrje 

Arsyet e largimit nga vendi i punës/ 

Razlog za napustanje 

Përshkrimi i detyrave të punës- Opis duznosti 

Përshkrimi i detyrave: 

Opis zadataka: 

Titulli i vendit të punës 

Naziv radnog mesta 

Prej- Od Deri- Do Emri i mbikëqyrësit- Ime nadzornika 

Emri i punëdhënësit 

Ime poslodavca 

Adresa e punëdhënësit 

Adresa poslodavca 



Njohja e gjuhëve: cila është gjuha juaj amtare: 

Znanje jezika: koji je vas maternji jezik 

  Gjuhët tjera 

  Drugi jezici 
Lexim- Citate Shkrim- Pisete Në të folur-Pricate Kuptoj- Razumete 

Mirë 

Dobro 

Jo mirë 

Tesko 

Mirë 

Dobro 

Jo mirë 

Tesko 

Mirë 

Dobro 
Jo mirë 

Tesko 
Mirë 

Dobro 
Jo mirë 

Tesko 

Arsyet e largimit/ razlog za napustanje 

Përshkrimi i detyrave të punës- Opis duznosti 

Përshkrimi i detyrave: 

Opis zadataka 

Titulli i vendit të punës: 

Naziv radnog mesta: 

Prej- Od Deri- Do Emri i mbikëqyrësit- Ime nadzornika 

Emri i punëdhënësit 

Ime poslodavca 

Adresa e punëdhënësit 

Adresa poslodavca 

Numri dhe lloji i personelit nën 

mbikëqyrje 

Arsyet e largimit/ razlog za napustanje 

Përshkrimi i detyrave të punës- Opis radnih zadataka 

Përshkrimi i detyrave: 

Opis zadataka: 

Përdorë letër tjetër nëse ka nevojë/ Ako je potrebno  upotrebite dodatne papire 

A keni qenë ndonjëherë  të dënuar më tepër se gjashtë muaj 

Da li ste bili osudjivani vise od sest meseci 

Po - Da Jo - Ne



Aftësitë me kompjuter- Rad naracunaru 

Word Excel Baza e të dhënave Progr.tjera- Drugi progr. 

Themelore         Mirë 
Osnovno  Dobro 

Themelore  Mirë 

Osnovno      Dobro 
Themelore  Mirë 

Osnovno  Dobro 

Shënoni detajet e aftësive tjera të cilat i keni dhe mund të shërbejnë për postin e aplikuar: 

Navedite podatke o drugim vestinama a koje mogu biti potrebno za trazeno radno mesto: 

Shënoni arsyet për aplikimin në pozitën përkatëse, pritjet nga vendi i punës dhe qëllimet e karrierës 

Emri i plotë- Puno ime Adresa Profesioni- Zanimanje 

Garantoj se kam dhënë informacione të vërteta, korrekte dhe complete në këtë formular. 

Potvrdjujem da sam dao/ dala istinite, tacne i potpune informacije 

 __________________________        _____/_____/_______ 
     Nënshkrimi- Potpis             Data- Datum 

Shënim: Kandidatët duhet të sigurijnë fotokopjet e dokumenteve sipas konkursit dhe të sjellin origjinalet e tyre për verifikim me 

rastin e intervistës: 

Zapis: Kanditati trebaju podneti fotokopiju traženih dokumenata po konkursu, te sobom poneti originale dokumenta za verifikaciju 

prilikom intervjuisnja: 

• Lista kontrolluese e kritereve dhe dokumentacionit (përfshirë hollësitë e përvojës së kaluar menaxheriale)
• Formulari për aplikim;
• Biografia (CV);
• Dëshmitë për kualifikimet arsimore dhe profesionale (diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuara nga MASH-i);
• Letërnjoftimi (kopje);
• Dëshmia e përvojës së punës; (që siguron dëshmitë për të gjitha vendet e punës të deklaruara);
• Letra motivuese e cila shpjegon se si ndërlidhet përvoja e punës të kandidatit me pozitën që ka aplikuar;
• Certifikata që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se sa data e publikimit të konkursit); Dhe
• Dy referenca

Kërkesa e kompletuar duhet të mbyllet në kuvertë dhe të dërgohen në adresën: Ministria e Financave dhe Transfereve, ndërtesa e 
qeverisë, sheshi Nëna Terezë nr: 14 Prishtinë
Kompletnu aplikaciju zatvoriti u kovertu i adresirati za: Ministarstvo za  Finansije i Transfere Trg. "Majke Tereze" zgrada Vlade br:14 
Pristina

Dokumentacionit duhet t’i bashkëngjiten dokumentet përcjellëse si në vijim:




