Kontrata Zyra Per Sherbime Juridike Pirro Prishtine
raporti i auditimit pËr marrËveshjet pËr shËrbimet e ... - republika e kosovËs / republika kosova /
republic of kosova zyra kombËtare e auditimit nacionalna kancelarija revizije national audit office republika e
kosovËs zyra kombËtare e auditimit - republika e kosovËs zyra kombËtare e auditimit nr. i dokumentit:
21.9; 5.3-2013/16-08 raporti i auditimit planifikimi pËr kontrata tË ndËrtimit s Ët pas pavarËsisË sË kosovËs
- kipred - zÇk zyra për Çështje të komuniteteve ppl partia e pavarur liberale kos kisha ortodokse serbe prs
partia radikale serbe pssp përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm undp programi për zhvillim i
kombeve të bashkuara unmik misioni i kombeve të bashkuara në kosov ë. 5 i. hyrje pas shpalljes së pavarësisë
së kosovës më 17 shkurt 2008, vendi ballafaqohet me një numër ... forma standarde e kontratËs pËr
punËn, me komentarin ... - (“kontrata”). palët shkruajnë emrin dhe nënshkruajnë kushtet speciale, dhe
secila palë duhet të palët shkruajnë emrin dhe nënshkruajnë kushtet speciale, dhe secila palë duhet të shkruaj
inicialet në faqet tjera të kushteve të përgjithshme, e kështu konfirmojnë pranimin e tyre. njoftim pËr
kontratË - kru-gjakova - kontrata përshinë prokurimin e përbashkët po jo kontrata shpërblehet nga agjencia
qendrore e prokurimit nëse po, specifiko identitetin e të gjithë autoriteteve kontraktuese që kanë të drejtë të
bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një aneksi: neni ii: lËnda e kontratËs. b05 njoftim per kontrat
2 / 7 ii.1) pËrshkrimi ii.1.1) titulli i kontratës i dhënë nga ... njoftim pËr kontratË - postakosoves - kontrata
përshinë prokurimin e përbashkët po jo kontrata shpërblehet nga agjencia qendrore e prokurimit nëse po,
specifiko identitetin e të gjithë autoriteteve kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e
kontratës ose referoju një aneksi: neni ii: lËnda e kontratËs. b05 njoftimi per kontrate pkq 2 / 5 ii.1) pËrshkrimi
ii.1.1) titulli i kontratës i dhënë ... njoftim pËr kontratË - kontrata përshinë prokurimin e përbashkët po jo
kontrata shpërblehet nga agjencia qendrore e prokurimit nëse po, specifiko identitetin e të gjithë autoriteteve
kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një aneksi: neni ii: lËnda e
kontratËs. b05 njoftimi per kontrate pkq 2 / 6 ii.1) pËrshkrimi ii.1.1) titulli i kontratës i dhënë ... njoftim pËr
kontratË - dogana.rks-gov - kontrata përshinë prokurimin e përbashkët po jo kontrata shpërblehet nga
agjencia qendrore e prokurimit nëse po, specifiko identitetin e të gjithë autoriteteve kontraktuese që kanë të
drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një aneksi: neni ii: lËnda e kontratËs. b05 njoftim per
kontrat 2 / 7 ii.1) pËrshkrimi ii.1.1) titulli i kontratës i dhënë nga ... rregullore mbi pËrcaktimin e kritereve
pËr kontratË dhe ... - vendin e punës duhet ta kenë punonjësit e shërbimit komercial dhe zyra e kontrollit.
në çdo klasë tarifore ekzistojnë nga 4 qëndrime tarifore dhe atë: 10 ton, 15 ton , 20 ton dhe 25 ton. për
kalkulimin e çmimeve zbatohet qëndrimi tarifor i cili i përgjigjët masës së kalkuluar të dërgesës. ligji i punËs
nË kosovË - partneretsocial - ligji i punËs nË kosovË n 5 përgjegjësitë që rrjedhin nga marrëdhënia e punës.
kontrata mund të lidhet për një periu-dhë të pacaktuar, për një periudhë të caktuar, raport pËr situaten
ekonomike financiare dhe zbatimin e ... - 3 hyrje në këtë raport është paraqitur situata ekonomike dhe
financiare, realizimi i planeve investuese të komunës, si dhe puna dhe aktivitetet e kryetarit të komunës,
përkatësisht ekzekutivit të komunës, në përmbushjen e visumerteilung für hospitation - pristina.diplo nga zyra për të huaj. kapaciteti financiar duhet të jetë i dhënë në garancion dëshmi shtesë për personat në
marrëdhënie pune kontrata e punës dhe vërtetimi i pushimit (+kopje) - nëse është e zbatueshme edhe
letërdërgimin nga punëdhënësi me përkthim në gjermanisht apo anglisht nga një përkthyes gjyqësor sigurimi
pensional (trusti) - origjinali më dëshmi për ... njoftim pËr kontratË sherbim sipas nenit 40 të ligjit nr ...
- kontrata ndihmëse/mini-konkurencë kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: 12 muaj ii.1.5) përshkrim i
shkurtër i lëndës së kontratës servisimi dhe mirëmbajtja e kasafortave te pk-së ... konkurs pune
departamenti: zyra për cilësi në kuadër te ... - titulli: zyrtar/e për cilësi në zyren per cilësi departamenti:
zyra për cilësi në kuadër te prorektoratit pë hulumtime dhe cilësi kontrata: 1 vjeqare me mundësi vazhdimi
rregullore pËr prokurimin publik - krpp.rks-gov - kontrata me vlerë minimale. 7.2 gjatë klasifikimit të
konkursit të projektimit sipas vlerës së parashikuar ose të llogaritur në bazë të nenit 19 të lpp-së, kodet e
përmendura në nenin 7.1 të kësaj rregulloreje do të
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