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REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO 
KOMUNA  E GJAKOVËS 

OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA 

 
 

DATË/A: 18.05.2022 

REFERENC-Ë: 01-111/01-7871  

PËR/ZA/TO: Kandidatët/Publikun                   

NGA/OD/FROM: Kushtrim Brahimaj, Menaxher i Burimeve Njerëzore 

 

 

TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT: Dokumenti i verifikimit paraprak, grupi Specialistë të 

Arsimit, zëvendësim  

 

Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore ju njofton se pas verifikimit paraprak të 

kandidatëve për plotësimin e kritereve të përgjithshme dhe ato të posaçme sipas kushteve të 

Konkursit me numër 01-111/01-7871 të datës 30.03.2022, ka përpiluar listën e ngushtë 

preliminare si vijon:  

 

✓ Mësimdhënës për lëndën e TIK-ut 

 

Nr. Kandidati 

 

1.  Ambla Bytyqi 

2.  Blerina Nuka 

 

Të gjithë kandidatët e lartpërmendur për pozitën Mësimdhënës për lëndën e TIK-ut, ftohen me 

datën 25.05.2022 (e mërkurë) ora 09:00 të paraqiten në Sallën e Kuvendit të Komunës së 

Gjakovës për t’iu nënshtruar testit me shkrim. 

 

*Me vete duhet të keni letërnjoftimin dhe një laps kimik. 

 

Me keqardhje ju njoftojmë se kandidatët të cilëve iu refuzohen aplikacionet janë: 

 

Nr. Kandidati 

 

Arsyeja e refuzimit të aplikacionit 

1.  Blenda Buza Diplomë joadekuate  

2.  Dea Tafarshiku Diplomë joadekuate 

 

✓ Mësimdhënës për lëndën e Historisë 

 

Nr. Kandidati 

 

1.  Krenare Lluka Zhuri 

2.  Nertila Kusari 

 

Të gjithë kandidatët e lartpërmendur për pozitën Mësimdhënës për lëndën e Historisë, ftohen me 

datën 25.05.2022 (e mërkurë) ora 09:00 të paraqiten në Sallën e Kuvendit të Komunës së 

Gjakovës për t’iu nënshtruar testit me shkrim. 
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*Me vete duhet të keni letërnjoftimin dhe një laps kimik. 

 

Me keqardhje ju njoftojmë se kandidatët të cilëve iu refuzohen aplikacionet janë: 

 

Nr. Kandidati 

 

Arsyeja e refuzimit të aplikacionit 

1.  Fabian Karaqi Mungon diploma Bachelor 

2.  Nevruz Gjocaj Mungon certifikata valide e Gjykatës  

 

✓ Mësimdhënës për lëndën e Edukatës Qytetare 

 

Nr. Kandidati 

 

1.  Kaltrina Kumnova 

2.  Krenare Lluka Zhuri 

3.  Nertila Kusari 

 

Të gjithë kandidatët e lartpërmendur për pozitën Mësimdhënës për lëndën e Edukatës Qytetare, 

ftohen me datën 25.05.2022 (e mërkurë) ora 10:00 të paraqiten në Sallën e Kuvendit të 

Komunës së Gjakovës për t’iu nënshtruar testit me shkrim. 

 

*Me vete duhet të keni letërnjoftimin dhe një laps kimik. 

 

Me keqardhje ju njoftojmë se kandidatët të cilëve iu refuzohen aplikacionet janë: 

 

Nr. Kandidati 

 

Arsyeja e refuzimit të aplikacionit 

1.  Nevruz Gjocaj Mungon certifikata valide e Gjykatës 

 

Sqarim: Arsyet e refuzimit të aplikacioneve për të gjithë kandidatët që nuk kanë hyrë në listën e 

ngushtë janë bazuar në nenin 16 paragrafi 5 të Ligjit numër 04/L-037 për Arsimin e Lartë në 

Republikën e Kosovës, Udhëzimin Administrativ (MASHTI) numër 05/2021 dhe 01/2022 për 

Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, si dhe Udhëzimin Administrativ 

numër 05/2015 për  Normativin për Mësimdhënësit e Arsimit Profesional. 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kandidatët që nuk janë përfshirë në listën e ngushtë kanë të drejtë 

ankese tek Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore në afat prej 3 ditëve nga publikimi i 

këtij njoftimi. 
 


