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INFORMIM  

 

Policia e Kosovës shpallë listën e rezultateve të testit me shkrim të kandidatëve për zyrtar 

policor të cilët iu kanë nënshtruar testit me shkrim me datën 20.02.2023. 

 

Kandidatët të cilët kanë arritur rezultatin 70% e më lartë do ti nënshtrohen testit të 

shkathtësive fizike. Testimi i shkathtësive fizike mbahet me datën 02.03.2023 në ora 10:00 

në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike (AKSP) në Vushtrri. Kandidatët duhet të 

paraqiten dy (2) orë para fillimit të mbajtjes së testit. 

 

Kandidatët nga lista e publikuar, me vete duhet të kenë: 

1. Numrin e aplikacionit (shih listat e shpallura),  

2. Letërnjoftimin dhe 

3. Veshje sportive. 

 

Për më shumë informata rreth testimit të shkathtësive fizike, udhëzoheni ti referoheni 

udhëzimit për testimin e shkathtësive fizike i cili është i publikuar në ueb faqen e Policisë 

së Kosovës në rubrikën “Mundësi Punësimi”. 

 

 

Vëmendje: Kandidatët të cilët kanë ndonjë vërejtje në procesin e rekrutimit dhe seleksionimit për 

çdo fazë të testimit, kanë të drejtë të ankohen. Ankesa duhet ti adresohet Komisionit Përzgjedhës 

në afatin prej pesë (5) ditëve nga data e publikimit të rezultateve. 

 

 

 

Për çdo fazë të testimit, rezultatet do të publikohen në faqen e internetit të Policisë së  

Kosovës: www.kosovopolice.com  

  

 

http://www.kosovopolice.com/
http://www.kosovopolice.com/
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OBAVEŠTENJE  

 

Policija Kosova objavljuje listu sa rezultatima pismenog testiranja kandidata za policijske 

službenike koji su se podvrgli pismenom testiranju 20.02.2023. 

 

Kandidati koji su postigli rezultat 70% i naviše će se podvrgnuti testiranju fizičkih 

sposobnosti. Testiranje fizičkih sposobnosti će se održati 02.03.2023 u 10:00 časova i 

Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost (KAJB) u Vućitrnu. Kandidati treba da se 

pojave dva (2) sata pre početka održavanja testiranja. 

 

Kandidati iz objavljene liste treba da imaju: 

4. Broj aplikacije (vidi objavljene liste),  

5. Ličnu kartu i 

6. Sportsku odeću. 

 

Za više informacija oko testiranja fizičkih sposobnosti, upućujemo vas da se obratite na 

uputstvo za testiranje fizičkih sposobnosti koje je objavljeno na web stranici Policije 

Kosova u rubrici “Mogučnost zapošljavanja”.  

 

 

Pažnja: Kandidati koji imaju neku primedbu o procesu regrutovanja i selekcije za svaku 

fazu testiranja, imaju pravo na žalbu. Žalba treba da se uputi Komisiji za Selekciju, u roku 

od  (5) dana, od dana objavljivanja rezultata.  

 

 

Za svaku fazu testiranja, rezultati će biti objavljeni na internet stranici Policije Kosova: 

www.kosovopolice.com  

 

http://www.kosovopolice.com/
http://www.kosovopolice.com/

