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ZYRA PËR TË DREJTAT E NJERIUT DHE PAKICAVE 
 
 

 

 

Zyra për të drejtat e njeriut dhe pakicave fton pjestarët e pakicave nacionale shqiptare, boshnjake dhe 
rome që të aplikojn në 

 

Programin për praktikantë të rinjë – pjestarë të pakicave, në institucionet shtetërore të Sërbisë 

 

Qëllimi i këtij programi është që të u mundësohet pjesmarrje më e madhe pjestarëve të pakicave në jetën 
publike të Republikës së Sërbisë. Të rinjëve me përkatsi të ndryshme etnike dhe tituj të ndryshëm 
akademik do të u mundësohet që për së afërmi të njoftohen me punën e institucioneve shtetërore me 
qëllim të rritjes së mundësisë për punësim të pakicave nacionale në administratën shtetërore të 
Republikës së Sërbisë. Ky program parasheh përzgjedhjen e dhjetë (10) kandidatëve të cilët do të 
mbajnë praktikën gjashtë (6) muaj në gjashtë institucione, në periudhë prej nëntorit 2013 deri në fund të 
prillit të vitit 2014. 

 
 
Paraqitja 

- Formulari paraqitës – kandidatët e interesuar duhet që të mbushin  formularin paraqitës të 
publikuar në web faqet e Zyrës për drejtat e njeriut dhe pakicave www.ljudskaprava.gov.rs 
poashtu edhe në web faqen e Trupit Koordinues të Qeverisë së Republikës së Sërbis për 
komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë www.kt.gov.rs (formulari do të jetë në dispozicion 
edhe në zyrën e të drejtave të njeriut dhe të pakicave, në Bujanoc, si dhe në zyrat e Shërbimit të 
Trupit Koordinues në Preshevë dhe Bujanoc). 
 

- Kopjet e skenuara (me postë elektronike) ose fotokopjet e vërtetuara (me postë të rregullt) të 
diplomës së arritur ose vërtetimit që jeni student, ose fotokopje e vërtetuar e indeksit 

 
- Vërtetimin për nënshtetësi (të skenuar me postë elektronike ose,origiinalin apo kopjen e vërtetuar 

me postë të rregullt)  
 

- Letrën motivuese 
 
Dokumentacionin e lartëpërmendur duhet ta dërgoni më së voni deri më 23. tetorë 2013, me postë të 
rregullt në adresën:  
 
Zyra për drejtat e njeriut dhe pakicave. 
 
Bulevari Mihajllo Pupina 2 
 
11 000 Beograd 
 
ose me anë të postës elektronike në adresën: internship@ljudskaprava.gov.rs 



 
Përzgjedhja e kandidatëve të suksesshëm do të bazohet në kërkesat e paraqitura dhe në intervistë. 
Koha dhe vendi për intervistë do të i lajmrohet vetëm atyre kandidatëve të cilët hyjnë në zgjidhjen e 
ngusht. 
Aplikacionet e pakopletuara dhe të vonuara nuk do të mirrën në konsideratë. 
 
 
 
 
Kushtet  
Praktikantët e suksesshëm duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme: 
 

 Të jenë student në vitit e fundit të sudimeve ose të kenë mbaruar studimet (drejtësin, shkencat 
politike, shkencat shoqërore)  

 Të kenë njohuri aktive të gjuhës Serbe;  
 Të jenë shtetas të Republikës së Sërbis; 
 Të kenë motivim, te jenë komunikativ, kreativ dhe profesional  në raport me punën. 

 
Kandidatët e zgjedhur do të nënshkruajnë kontratat e tyre me Zyrën për të drejtat e njeriut dhe pakicave 
në të cilën do të jenë të potencuara detyrimet dhe të drejtat e tyre. Të gjithë kandidatët e zgjedhur do të 
marrin pagat mujore për punën e bërë. 
 
Ftohen kandidatet e gjinisë femrore të marrin pjesë në këtë konkurs. 
 
 
Të gjitha informacionet shtesë në lidhje me programin mund të i merrni në numrin e telefonit 011 311 17 
50; 062 80 55 096 ose në postën elektronike: olga.milosavljevic@ljudskaprava.gov.rs. 

 

 
 “Programin për praktikant të rinjë- pjestarë të pakicave, në institucionet shtetërore të Serbisë” 

E mbështesin ambasada e Britanis Madhe në Beograd, ambasada e Holandës në Beograd, agjencioni Suedez për 
zhvillim Ndërkombëtar (SIDA) dhe Organizata për Siguri dhe Bashkpunim në Evropë (OSBE) 

 

                                                     

 

                        

 


