Data e publikimit
29.04.2022
NJOFTIM
Ministria e Mbrojtjes njofton kandidatët për rekrut në Forcën e Sigurisë së Kosovës,
se nga 60 kandidatë e ftuar në ekzaminime mjekësore të realizuara me datat 2627.04.2022 sipas listës së renditjes meritore, prej tyre pesë (05) kandidatë munguan.
Andaj Bordi Përzgjedhës fton në ekzaminime mjekësore pesë (05) kandidatë tjerë
sipas renditjes meritore të publikuar në listën preliminare me datë 01.02.2022.
Ekzaminimet do të mbahen në Qendrën e Institutit Mjekësorë të Punës në Obiliq
me datë 05.05.2022 sipas orarit të saktë për secilin kandidatë të paraqitur në tabelën
më poshtë.
Shënim 1:
Në rast të ndonjë gabimi teknik, Ministria e Mbrojtjes mbanë të drejtën e përditësimit
të listës për ekzaminime mjekësore.
Shënim 2:
Në rast të dështimit në ekzaminime mjekësore të ndonjë nga 60 kandidatët që janë
në proces të ekzaminimeve mjekësore sipas dy njoftimeve të fundit, atëherë do të
thirren kandidatët e tjerë sipas renditjes meritore të publikuar në listën preliminare.
Shënim 3:
Të gjithë kandidatet e ftuar në ekzaminime mjekësore nuk duhet të konsumojnë
ushqim e as pije 12 orë para ekzaminimit. Kandidatët duhet të kenë me vete
letërnjoftimin dhe një kopje të letërnjoftimit, si dhe duhet të paraqiten 15 minuta para
orarit të publikuar në tabelën më poshtë.
Shënim 4:
Thirrja në ekzaminime mjekësore nuk nënkupton përzgjedhjen. Të gjithë kandidatët
do ti nënshtrohen edhe procesit të verifikimit (pastërtisë së figurës) sipas legjislacionit
të fuqi. Përzgjedhja finale do të bëhet pas kontrolleve mjekësore dhe verifikimit final
të dosjeve, por gjithmonë duke e respektuar renditjen meritore.
Shënim 5:
Kandidatët në ditën e paraqitjes në testime duhet të kenë me vete njërën nga dëshmitë
e mëposhtme për parandalimin e përhapjes së pandemisë COVID-19:
-

-

Certifikatën e vaksinimit për vaksinimin e plotë (me dy doza) kundër COVID-19;
Testin RT-PCR negativ për COVID-19, jo më të vjetër se 72 orë;
Dëshmi se keni kaluar COVID-19 (test RT-PCR pozitiv i lëshuar jo më pak se
21 ditë dhe jo më shumë se 180 ditë ose rezultat pozitiv i testit të antitrupave
serologjik – IgG, i lëshuar më së shumti para 30 ditëve;
Testin e shpejtë antigjen negativ jo më i vjetër se 48 orë;

Rekrutët duhet të respektojnë rregullat nga vendimi i fundit i Qeverisë së Republikës
së Kosovës për parandalimin e përhapjes së pandemisë COVID-19 dhe të kenë
maska.
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Lista e kandidatëve me orarin e testimit:

Nr

Renditja
Preliminare

1
2
3
4
5

904
905
906
907
908

Kodi i Aplikimit
1013-003024PLL
1013-002579ARU
1013-000896ZUL
1013-000379ISM
1013-002701ADE

Gjinia
M
M
M
F
M

Data e
ekzaminimit
mjekësor
05.05.2022
05.05.2022
05.05.2022
05.05.2022
05.05.2022

Ora

Shënim

0730
0730
0730
0730
0730

Ministria e Mbrojtjes ju uron suksese të gjithë kandidatëve që do të marrin pjesë në procesin
e testimit!

