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Bordi i Drejtorëve të KRM "Çabrati" Sh.A., në 

mbledhjen e mbajtur me datë 26.06.2020, nxjerrë këtë 

 

NJOFTIM: 

 

1. Anulohet konkursi për Kryeshef Ekzekutiv të KRM 

“Çabrati” Sh.A., i shpallur me datë 09.06.2020.  

2. Anulimi i konkursit bëhet për arsye të mungesës së 

kuorumit, të Bordit. 

3. Konkursi do të rishpallet sapo të plotësohet numri i 

anëtarëve të Bordit të Drejtorëve 

       

     29.06.2020 

 

NJOFTIM PËR ANULIM TË KONKURSIT  

 

Komisionit i Audtitmit të Brendshëm i K.R.U-GJakova Sh.a, anulon 
konkursin e shpallur në gazetën Epoka e re fq.23 për pozitën: Drejtor/e 
i/e Njësisë së Auditimit të Brendshëm i publikuar me datë  20.06.2020 
në rubriken- shpallje (Portali- Online).  

Konkursi është anuluar duke u bazuar në Nenin 6 pika 5.1 të Udhëzimit 
Administrativ Nr.07/2017, për rregullimin e procedurave të konkursit  në  
sektorin publik i cili përcakton se konkursi duhet të përsëritet : kur së 
paku tre kandidatë nuk i plotësojnë kushtet e parapara në konkurs.  

 

  Komsioni Për Auditim të Brendshëm i  

            KRU-GJAKOVA SH.A 
                                                 

� Valentin Juriku shpall të pavlefshme dëfte-
sat e kl Vl - lX shf " Leke Dugagjini " Prizren. 

� Qendrim Nervoja shpall të pavlefshme
dëftesat e kl l - lX shf " Pjeter Budi " Lubizhd e
Hasit. 

� Haki Ramadani shpall të pavlefshme dëfte-
sat certifikatën diplomën shmlt "11 Marsi "
Prizren.

� Lëshoj banes  me qira në lagjen Dardani.
Banesa është 50 m2,  e mobiluar në tersi dhe
është e gatshme për banim. Banesa preferohet
për qift familjar. Tel: 044-171-328.

� Jap banesë me qira  afër 60 m2, kati III-Lagja
Mati 1 Rr.Z3-Si Theodor Muzaka nr.14. në
Prishtinë. Banesa posedon dhoma gjumi dhe
sallon, kuzhinë, korridor banjo ballkon . Banesa
është e mobiluar komplet, preferoj ta jap
banesën me qira për afat të gjatë. Tel:
+38344185233.

� Lëshoj banës me qira në lagjen “Dardania”
në Prishtinë. Banesa ka 50 m2, me inventar të
kompletuar, banesa ka kuzhinë me sallon, teras,
banjo një dhomë gjumi, shpajz dhe korridor,
banesa lëshohet për një qift ose për dy vajza.
Tel: 044171328.

� Lëshoj shtëpinë me qira në lagjen Velania,
pa pagesë sepse shtëpia ka nevojë për përku-
jdesje ndërsa shpenzimet mujore ti bëjë vetë
banuesi si: ujë rrym bërllok, Tel: 044-608-626.

� Lëshoj banës me qira për student apo famil-
jar në lagjen "Mati 1" Rr.  "Muharrem Fejza",
banesa është 70 m2 dhe i plotëson të gjitha
kushtet, kati dytë ndërtim i ri tel: 
044-686-900.

� Lëshoj banesë me qira, banesa është 
ndërtim i ri dhe gjendet në lagjen "Mati 1"
rruga "Muharrem Fejza" Prishtinë. 
Tel: 044-686-900.

� Lëshoj banesë me qera në lagjen "Mati 1"
përball "Super Vivës", me sipërfaqe mbi 50 m2,
kati dytë me ngrohje, klimë, ashensorë  etj,
çmimi 200 €uro. Tel: 044-185-233.

� Lëshoj banesë me qira garsoniere në
Ulpian kati i parë, posedon tre shtretër dhe e
mobiluar. Preferohet për studenta ose stu-
dente, një qift apo të tjerë. Çmimi është 185
euro. Tel: 044-812-875.

� Lëshoj garsonjer me qira në lagjen Ulpiana
kati i parë. Banesa është e mobiluar dhe i 
plotëson të gjitha kushtet për banim, prefero-
het për një qift apo tre studentë, mund të mer-
ret për kohë të shkurt apo të gjatë. Çmimi
është 180 Euro. Tel: 044-812-875.

� Urgjentisht kërkoj një banesë me qera ne
Prishtine. Banesa duhet të ketë 1 ose 2 dhoma
gjumi e mobiluar ose bënë edhe e pa mobiluar.
Çmimi prej: 200-250 €. Tel: 045-660-188

� Lëshoj lokalin më qira. Lokali është i pasitur
më të gjitha kushtet përcjellëse. Lokali gjendet
në lagjen e Boshnjakëve në Mitrovicë. Për informa-
ta më të hollësishme mund të na kontaktoni në
këtë numër të telefonit: 049-392-275

� Lëshoj banesë me qira në Lagjen
Dardania afër "Bill Clintonit", kati tretë,
banesa posedon të gjitha kushtet 
elementare, dy dhoma, kuzhinë e veçanet
me pamje nga parku me çmim sipas 
marrëveshjes tel: 045-891-338 ose 
049-616-139

>> SHPALLJE TË VOGLA <<


