


Agjencia e Punësimit e Kosovës është ofrues publik i 
shërbimeve në tregun e punës, që ka për qëllim administrimin 
e tregut të punës dhe zbatimin e politikave të punësimit dhe 
aftësimit profesional. Ndërsa në nivel komunal funksionojnë 
zyrat e punësimit te cilat kanë për detyrë ofrimin e 
informatave dhe shërbimeve të këshillimit për të papunët dhe 
punëkërkuesit me qëllim të punësimit të tyre.

Nëse jeni i papunë dhe i interesuar për punësim, mund të 
lajmëroheni në zyrat regjionale për punësim ku ofrohen:

Këshillime për punësim;
Orientim tek ofertat e përshtatshme të punës;
Informata lidhur me tregun e punës në nivel lokal dhe 
kombëtar si dhe 
Informata për trajnime;

Kontaktet e Zyrave Për Punësim

Profesionet e trajnimit që zhvillohen në 
QAP:

Objekti i Komunës, nr.11. 
+383 (0) 290396074, +383 (0) 45653883, +383 
(0) 44631612; sabri.d.murseli@rks-gov.net; 
milena.markovic@rks-gov.net 

Rr. Anna Lindh pn.;   +383 (0) 39432820; 
sadri.o.krasniqi@rks-gov.net   

Rr. Nemanjina, pn. 2/B; +381 (0) 642257117; 
+38345962107; vitomir.jacimovic@rks-gov.net 

Instalimi i ujësjellësit dhe i ngrohjes qendrore
Administrim biznesi/vetëpunësim
Asistent administrativ/kontabilitet
Furrtari
Pastiçeri
Ndërtimtari
Servisimi i pajisjeve për zyre
Auto elektrikë
Rrobaqepësi, etj.

Rr. Ymer Elshani nr. 57, 70000, Ferizaj ; 
+383 (0) 290327101, +383 (0) 44482112; 
fatmire.salihu@rks-gov.net

Rr. Muharrem Gashi pn.; 
+383 (0) 44138273, +383 (0) 39433860; 
edison.berdyna@rks-gov.net  

Doljane/Dolanë (Zvečan/Zveçani); 
+383 (0) 28662600, +383 (0) 49710771;
dusan.mladjovic@rks-gov.net 

Përfaqësimi i komuniteteve
Gjithashtu është shumë e rëndësishme të dini se në 
institucionet publike qendrore, minimum 10% e vendeve 
të punës në të gjitha kategoritë e zyrtarëve publikë duhet 
të plotësohen nga pjesëtarët e komuniteteve, qënuk janë 
shumicë në Kosovë dhe që përmbushin kriteret e pranimit, 
ndërsa në nivelin komunal, plotësimi i numrit të vendeve të 
punës për pjesëtarët e komuniteteve bëhet në pajtim me 
përqindjen e numrit të popullsisë në atë komunë.
Masat aktive të tregut të punës 
Masat aktive të tregut të punës nënkuptojnë masat që 
përbëhen nga përkrahja dhe intervenimet e përkohshme 
për individ ose grupe të identifikuara me vështërsi për t’u 
integruar në punësim në tregun e punës.

Subvencionimi i pagës
Trajnimi në punë
Aftësimi profesional
Praktika në punë
Vetëpunësimi dhe promovimi i ndërmarrësisë
Çështjet publike
Masa tjera që kanë të bëjnë me tregun e punës.

Masat aktive të tregut të punës janë:

Informimi i publikut për masat aktive të 
tregut të punës
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Agjencia 
e Punësimit çdo vit organizojnë fushatë promovuese dhe 
informim të drejtpërdrejtë për të përfituar interesimin e 
punëdhënësve si dhe për të inkurajuar të papunët që të 
aplikojnë për masat aktive të tregut të punës.

Në nivel lokal, zyrat e punësimit gjatë gjithë vitit informojnë 
dhe kontaktojnë të papunët, punëkërkuesit dhe punëdhënësit 
për të promovuar masa aktive të tregut të punës.

Pra, nëse jeni i papunë, sigurohuni që të jeni të regjistruar në 
Zyrën e Punësimit si i papunë dhe punëkërkues, në mënyrë që 
të informoheni për tregun e punës.

Punësimi

Për më shumë informacion dhe shërbime online, mund të 
klikoni vegëzën: 

https://aprk.rks-gov.net/Content/Agency/Index

Qendra për Aftësim Profesional (QAP)
Nëse jeni i papunësuar dhe i interesuar për punë, por nuk keni 
kualifikim përkatës, duhet të dini se, Ministria e Financave, 
Punës dhe Transfereve përmes Agjencisë së Punësimit në 
Kosovës menaxhon Qendrat e Aftësimit Profesional të cilat 
ofrojnë trajnime për aftësim profesional.

Kontaktet e Qendrave për Aftësim Profesional:

https://aprk.rks-gov.net/Content/Agency/Index

