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... pozitë të lire në shërbimin civil. për  pozita që ... mbi Shërbimin Civil në Kosovë
dh te ... Udhëzimi Administrativ nr. MSHP/DASHC ...

Udhezimi Administrativ Per Sherbyesit Civil : free ebook ...
www.excelhonour.net/udhezimi-administrativ-per-sherbyesit-civil
Udhezimi administrativ per sherbyesit civil. &212013 . UDHËZIM. Nr. 3 , datë2 4, 0
22013. PËR. MASAT PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË LIRIMIT 2013.

REGJISTRI FINAL I AKTEVE NENLIGJORE 2003 - 2010
www.kryeministri-ks.net/repository/docs/REGJISTRI_FINAL_I_AKTEVE...
drejtuese nË shËrbimin civil tË republikËs sË ... punËve tË rrezikshme pËr fËmijt nË
kosovË ... â€¢ udhËzimi administrativ nr.9 pËr vlerËsimin e ...

PËR SHËRBIMIN CIVIL TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS
www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2010-149-alb.pdf
Pranimi në shërbimin civil për  pozita me afat të ... UNMIK-ut 2001/36 mbi Shërbimin
Civil në Kosovë, ... Udhëzimi Administrativ nr.02/2005 Për  të Drejtat e ...

Republika e Kosovës
www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Rregullore_nr.052012_per...
Në pajtim me Ligjin për  Shërbimin Civil ... dhe udhëheqësi më i lartë administrativ, në
... Udhëzimi administrativ nr.

UDHEZIMI ADMINISTRATIV Nr. 14 2010 SH
www.atk-ks.org/wp-content/uploads/2010/09/UDHEZIMI_ADMINISTRATIV...
UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. 14 / 2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR ... importuara
për  herë të parë në Kosovë në mes të ... shet mallin ose shërbimin e ...

PËR RREGULLIMIN DHE PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE
â€¦
mpms.rks-gov.net/Portals/0/Ligji/Sekondar/U.A%20Nr.05-2007%20Për ...
... Të punësuarat në Shërbimin Civil të Kosovës, për  tre (3) ... pagës minimale në
Kosovë, ... Pjesë përbërëse e këtij Udhëzimi Administrativ për  ...

Përfaqësuesi i PDK-së Paguhet dhe Vendos në KQZ ...
www.gazetajnk.com/?cid=1,3,5604
... udhëzimi administrativ për  pagat e nëpunësve ... Ligjit për  shërbimin civil nuk i
përfshin si ... Ligji për  zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë, ...
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