
    
 

 

 

 

 

Republika e Kosovës                                                                                     Komuna e Prizrenit 

Repulika Kosova - Kosova Cumhuriyeti                                 Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

DREJTORIA KOMUNALE E ARSIMIT NË PRIZREN 

Nr. 1998/19 
Datë: 02.07.2019 
 

Në bazë të nenit 35 të ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr. 04/L-
032, nenit 5 të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, neni 8 i Ligjit të Punës nr. 

03/L-212, Udhëzimi Adiminstrativ nr. 10/2018 (MAShT) - normativi mbi kuadrin profesonal të 
arsimit të përgjithshëm, Udhëzimi Administrativ nr. 05/2015 (MAShT) - normativi për arsimin 
profesional dhe Udhëzimi Administrativ nr. 07/2017 (MPMS) - rregullimi i procedurave në 

sektorin publik, Drejtoria Komunale e Arsimit në Prizren, shpallë: 
 

K O N K U R S    
Për vende të lira pune  

 

Mësimdhënës për mësim klasor: 
 

Një mësimdhënës në ShFMU “Heronjët e Lumës”, Vërmicë. 
Një mësimdhënës në ShFMU “Pjetër Budi”, paralelja në Dedaj. 

Një mësimdhënës në ShFMU “Bajram Curri”, Romajë. 
Një mësimdhënës në ShFMU “Hasim Maliqaj”, Poslisht dy vende të lira. 
Një mësimdhënës në ShFMU “Naim Frashëri”, paralelja Kobaj. 

Një mësimdhënës në ShFMU “Mustafa Bakiu”, Prizren. 
Një mësimdhënës në ShFMU “Haziz Tola”, Prizren. 

Një mësimdhënës në ShFMU “Fatmir Berisha”, Prizren. 
Një mësimdhënës në ShFMU “Besim Nrecaj”, Lutogllavë. 
Një mësimdhënës në ShFMU “Fadil Hisari”, Prizren. 

Një mësimdhënës në ShFMU “Hysni Temaj” Kushnin. 
Një mësimdhënës në ShFMU “Hysni Temaj”, paralelja Travë, 

Një mësimdhënës në ShFMU “Zef Lush Marku”, paralelja në Caparc, punëtori fillon punën nga 
21.11.2019. 
Një mësimdhënës në ShFMU “Dëshmorët e Kabashit”, Korishë, punëtori fillon punën nga 

13.11.2019. 
 

Mësimdhënës për mësim klasor me kohë të caktuar: 

 
Një mësimdhënës në ShFMU “Fadil Hisari”, Prizren. (Zëvëndësuese për pushim të lehonisë). 

Dy mësimdhënës në ShFMU “Dëshmorët e Zhurit”, Zhur. (Zëvëndësuese për pushim të lehonisë). 
Një mësimdhënës në ShFMU “Mati Logoreci”, Prizren. (Zëvëndësuese për pushim të lehonisë). 

Një mësimdhënës në ShFMU “Xhevat berisha”, Prizren. (Zëvëndësuese për pushim të lehonisë). 
Një mësimdhënës në ShFMU “Zenun Çoçaj”, Tupec. (Zëvëndësuese për pushim të lehonisë deri 
më 31.11.2019). 

Një mësimdhënës në ShFMU “Zenun Çoçaj”, Gjonaj, (Zëvëndësuese për pushim të lehonisë deri 
më 31.12.2019). 

Një mësimdhënës në ShFMU “Luigj Gurakuqi” në Nashec me kohë të caktuar deri më 31.06.2020. 
 
 

 
 
 

 
 



Edukatorë: 

 

Një edukator në ShFMU “Naim Frashëri”. Vlashnje – Kobaj. 
Një edukator në ShFMU “Zenun Çoçaj”, Gjonaj. 

Një edukator në ShFMU “Vëllezërit Frashëri”, Planejë – Gorozhup. 
Një edukator në ShFMU “Atmaxha”, Atmaxhë 
Një edukator në ShFMU “Hasim Maliqaj”, Poslishtë. 

Një edukator në ShFMU “Dëshmorët e Vërrinit”, Billushë. 
Një edukator në ShFMU “Lekë Dukagjini”, Prizren dhe në paralelen në Petrovë. 

 
 

Edukator me kohë të caktuar: 

Një edukator në ShFMU “Nefit Jusufi”,Skorobisht. (Zëvëndësuese për pushim të lehonisë). 
 

 

Gjuhë shqipe: 

 

Një mësimdhënës në ShFMU “Motrat Qiriazi”, Prizren. 
Një mësimdhënës në ShFMU “Motrat Qiriazi”, Prizren, 16 orë mësimore. 

 
Gjuhë gjermane: 

 

-Një mësimdhënës në ShMLM “Luciano Motroni”, Prizren,16 orë.   
-Një mësimdhënës në ShFMU “Mati Logoreci”, Prizren 12 orë + ShFMU “Nazim Kokollari”, 

Prizren, 5 orë + ShFMU “Mustafa Bakiu”, Prizren 3 orë.  
-Një mësimdhënës në ShFMU “Fatmir Berisha” në Prizren 9 orë + ShFMU “Haziz Tola”, Prizren, 
9 orë. 

-Një mësimdhënës në ShFMU “Bajram Curri”, Romajë 8 orë + ShFMU “Pjetër Mazrreku”, 
Mazrek, 6 orë + ShFMU “Krusha e Vogël”, Krushë e Vogël 3 orë.  

-Një mësimdhënës në ShFMU “Ekrem Rexha”, Lubizhdë, 8 orë + ShFMU “Abdyl Frashëri”, 
Prizren, 7 orë. 
 

TIK: 

Një mësimdhënës në ShFMU “Mit’hat Frashëri”, Krajk 16 orë. 

Një mësimdhënës në ShFMU “Motrat Qiriazi”, Prizren. 
Një mësimdhënës në ShFMU “Mustafa Bakiu”, Prizren 13 orë + ShFMU “Heronjët e Lumës”, 
Vërmicë, 7 orë. 

 
Matematikë: 

Një mësimdhënës në ShFMU “Xhevat Berisha”, Prizren 10 orë. (Zëvëndësuese për pushim të 
lehonisë). 
 

Edukatë muzikore: 

Një mësimdhënës në ShFMU “Ibrahim Fehmiu”, Prizren.  

Një mësimdhënës në ShFMU “Haziz Tola”, Prizren. 
Një mësimdhënës në ShMLM “Lorenc Antoni”, Prizren, lënda harmonikë. 
Një mësimdhënës në ShMLM “Lorenc Antoni”, Prizren, lënda piano. 

 
Art figurativ: 

Një mësimdhënës në ShFMU “Dëshmorët e Zhurit”, Zhur 16 orë. 
 
Lëndë mjekësore: 

Një mësimdhënës në ShMLM “Luciano Motroni”,Prizren. 
 

Instruktor për praktik profesionale: 

Një mësimdhënës në ShMLM “Luciano Motroni”, Prizren. 
 

 



Psikologji: 

Një mësimdhënës në ShMLM “Luciano Motroni”,Prizren 10 orë + 4 orë gjimnazi “Remzi 

Ademaj”, Zhur dhe 4 orë në gjimnazin “Remzi Ademaj”, Velezhë.  
 

 

 

Biologji: 

Një mësimdhënës në ShFMU “Bajram Curri”,Romajë 10 orë + ShFMU “Naim Frashëri” paralelja 
Kobajë, 8 orë. 

Një mësimdhënës në ShFMU “22 Dëshmorët”, Randobravë 12 orë deri më 31.12.219. 
 
Edukatë fizike: 

Një mësimdhënës në ShFMU “Ibrahim Fehmiu”, Prizren, me kohë të caktuar. 
Një mësimdhënës në ShFMU “Zef Lush Marku”, Velezhë, 16 orë me kohë të caktuar.  

 
Kimi-Fizikë: 

Një mësimdhënës në ShFMU “Luigj Gurakuqi”, Nashec.  

 
 

 
 

Kushtet:  

- Për të gjitha vendet e punës kërkohet kualifikimi përkatës profesional, sipas Udhëzimit 
Administrativ nr. 10/2018 - normativi mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, 
Udhëzimit Administrativ nr. 05/2015 - normativi për mësimdhënësit e arsimit profesional,  

- Kopjen e vërtetuar të diplomës.  
- Nostifikimin e diplomës, nëse kandidati ka kryer arsimin jashtë Kosovës.  

- Dëshmi mbi përvojën e punës.  
- Trajnime profesionale.  
- Certifikatë e lindjes.  

- Kopje e letërnjoftimit.  
- Certifikatë shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor, me të cilën dëshmohet 

gjendja e tij/saj shëndetësore, kandidati e sjell pasi të pranohet në punë.  
- Vërtetim nga Policia e Kosovës se kandidati nuk ka qenë i dënuar për krim, dhunë ose vepra të 
padenja që përfshijnë fëmijët.  

- Aplikacionet merren në DKA dhe dorëzohen të plotësuara së bashku me dokumentacionin e 
kërkuar në DKA.  

- Konkursi mbetet i hapur 15 ditë deri më datë 17.07.2019.  
- Dokumentacioni i kompletuar për konkurim nuk i’u kthehet kandidatëve. 

 

                                                                                            Drejtoria e Arsimit në Prizren 
                                                                                           Drejtori / Gani Gërmizaj 

                                              _____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

Republika e Kosovës                                                                                            Komuna e Prizrenit 
Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti                                  Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

 

OPŠTINSKI  DIREKTORIJAT  OBRAZOVANJA U PRIZRENU  

 

Br. 1998/19  

Datum:  02.07.2019 

 

Na osnovu Zakona o Preduniverzitetskom Obrazovanju R. Kosovo br. 04/L-032, 

člana 8 Zakona o Radu u R. Kosovu br. 03/L-212, Administrativno Uputstvo br. 07/2017 

od dana: 19.10.2017, Administrativno Uputstvo br. 10/2018 – normativ stručnog kadra 

opšteg obrazovanja, Administrativno uputstvo br. 05/2015 – normativ za nastavnike 

profesionalnog obrazovanja,  Opštinski Direktorijat Obrazovanja (ODO) u Prizrenu, 

objavljuje: 

K O N K U R S  
za slobodna radna mesta  

 

ONSŠ  “Planjane”  – Planjane 

 

1. Jedan nastavnik Historije / građanskog vaspitanja – 20 časova 

( 12 časova -  “Planjane”  + 8 časova  -  “Svjetlost” ) 

 

ONSŠ  “Svjetlost”  – Manastirica 

 

1. Jedan nastavnik Geografije – 20 časova    

( 7 časova -  “Svjetlost”  + 8 časova -  “Meto Bajraktari” + 5 časova -  “Šar”   ) 

 

ONSŠ  “Meto Bajraktari”  – Nebregošte 

 

1. Jedan pomoćni radnik – puna norma    

Na određeno vreme,   u periodu od 01.09.2019 do 30.06.2020 

 

ONSŠ  “25 maj”  – Donje Ljubinje 

 

1. Jedan vaspitač / nastavnik za predškolsko – 20 časova   

Na određeno vreme, dok se nastavnica vrati od porodiljskog odsustva, u periodu od 

01.09.2019 do 29.02.2020 

 

2. Jedan nastavnik Historije – 24 časova 

( 8 časova -  “25 maj”  + 10 časova -  “Izvor” + 6 časova -  “Ekrem Rexha”  ) 

 

3. Jedan nastavnik Muzičke umetnosti – 20 časova 



         (4 časova -  “25 maj” + 4 časova -  “Izvor” + 4 časova -  “Planjane” + 4 časova -  “Šar”+     

         4 časova -  “Svjetlost”  ) 

 

 

 

       
        ONSŠ  “Izvor”  – Gornje Ljubinje 

 

1. Jedan nastavnik Geografije – 20 časova 

( 9 časova -  “Izvor”  +7 časova -  “Planjane” + 4 časova -  “Ekrem Rexha”   ) 

 

2. Jedan nastavnik Nemackog jezika – 21 časova 

( 4 časova -  “Izvor”  +6 časova -  “Meto Bajraktari” +  3 časova -  “25 maj” +  

3 časova -  “Planjane” + 3 časova -  “Svjetlost” + 2 časova -  “Ekrem Rexha”   ) 

 

ONSŠ  “Šar”  – Jablanica / Pousko 

 

1. Jedan nastavnik Biologije – 16 časova 

2. Jedan nastavnik Fizičkog vaspitanja – 16 časova 

3. Jedan nastavnik Likovne umetnosti – 23 časova 

(8 časova - “Šar” + 5 časova - “Izvor” + 4 časova  -  “Planjane” + 2 časova  -  “E. Rexha” 

 + 4 časova - “25 maj”  ) 

 

ONSŠ  “Grnčare”  – Grnčare / Novo Selo 

 

1. Jedan nastavnik geografije – 21 časova 

( 14 časova -  “Grnčare”  + 7 časova -  “25 maj” ) 

2. Jedan nastavnik fizičkog vaspitanja – 20 časova 

( 16 časova -  “Grnčare”  + 4 časova -  “E. Rexha” ) 

 

ONSŠ  “Abdyl Frasheri”  – Prizren 

 

1. Jedan nastavnik biologije – 14 časova   

( 8 časova -  “A. Frasheri”  + 6 časova -  “Mati Logoreci” ) 

 

ONSŠ  “Leke Dukagjini”  – Prizren 

 

1. Jedan nastavnik razredne nastave (učitelj) – 20 časova 

 

ONSŠ  “Fadil  Hisari”  – Prizren 

 

1. Jedan nastavnik razredne nastave (učitelj) – 20 časova 

 

VSMŠ  “Luciano Motroni”  – Prizren 

 

1. Jedan doktor Opšte Medicine – 10 časova   

2. Jedan profesor Fizičkog vaspitanja – 12 časova   

 

 
 

 
 



Uslovi: 
- Za sva slobodna radna mesta traže se odgovarajuće profesionalne kvalifikacije, prema 

administrativnom uputstvu MONT-a  AU br. 10/2018 – normativ stručnog kadra opšteg 
obrazovanja, AU  br. 05/2015 – normativ za nastavnike profesionalnog obrazovanja, 

dokumentacija od neklvalifikovanih kandidata neće biti uzeta u razmatranje od strane 
komisije. 

- Kopija overene diplome ili sertifikata kao dokaz da je diplomirao/la. 
- Nostrifikacija diplome ako je kandidat završio školovanje van Kosova. 

 

 
 

 
 

Tražena dokumenta: 

- Izvod  rođenih. 
- Kopija lične karte. 

- Potvrda izdata od Kosovske Policije da kandidat nije ikada bio osuđivan za krivično delo 
nasilja nad decom ili nepristojnog ponašanja prema deci. 

- Aplikacija  koja se dobija u ODO i popunjena se predaje zajedno sa ostalom traženo 

dokumentacijom u istom Direktorijatu. 
- Potvrda radnog staža. 

- Preporuke o rezultatima na prethodnim poslovima. 
- Kopija sertifikata o profesionalnom usavršavanju – seminari (akreditovani od strane 

MONT-a) 

- Uverenje o zdravstvenom stanju – izdato od strane državne zdravstvene ustanove, samo 
kandidat koji bude primljen na radno mesto. 

 
Konkurs ostaje otvoren do dana:  17.07.2019 

 

Napomena:  

 Kompletna dokumentacija za učešće na konkursu  ne vraćaju se kandidatima. 

 Prilikom apliciranja u nastavi na Bosanskom jeziku, kandidati se moraju pridržavati člana 
35. takčka 2. Zakona o Preduniverzitetskom Obrazovanju.   

 

 
 

Opštinski  Direktorijat  Obrazovanja 
Direktor /  Gani  Gërmizaj 

 
                                        ________________________
  
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

                              
 

 

 

 

 

Republika e Kosovës                                                  Komuna e Prizrenit Repulika                    

Kosova - Kosova Cumhuriyeti                                                   Opština Prizren – Prizren Belediyesi 
 

 

BELEDİYE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - PRİZREN 
 

 

Nr.  1998/19          

Tarih: 02.07.2019 
 

 

Kosova Cumhuriyeti Üniversite Öncesi Eğitimi yasasının 04/L-032 sayılı kanunu, Kosova 
Cumhuriyeti 03/L-212 sayılı çalışma yasası, 07/2017 protokol numaralı ve 19.10.2017 tarihli İdari 
talimatı, 17/2009 protokol numaralı ve 28.08.2009 tarihli idari talimatı, Nitelikli genel eğitim 

personeli 10/2018 sayılı idari talimatı, Mesleki öğretmenler için 05/2015 sayılı idari talimatı baz 
alınarak, Prizren Belediyesi, Eğitim Müdürlüğü şunu duyurmaktadır:   

 
 

İ Ş   İ L A N I   D U Y U R U – K O N K U R S  
 

Uygun Çalışma Yeri İçin 

 
 

- “Sınıf Öğretmeni”   
“Mustafa Baki” İlköğretim Okulu    
 

- “Fizik Dersi” Öğretmeni  
“Gjon Buzuku” Fen Lisesi (15.10.2019 tarihinde göreve başlayacak)  
 

- “Beden Sağlık Eğitimi” Dersi Öğretmeni  
“Luqiano Motroni” Tıp Meslek Lisesi (10 ders çalışma saati için) 

 
- “Resim Dersi” Öğretmeni  

“Mati Logoreci” İlköğretim okulu ve “Mustafa Baki” İlköğretim Okulu (10 ders çalışma 
saati)  

 
Başvuru kriteri;  
 

- Tüm çalışma yerleri içi kalifiye zorunluluğu, KEBT 10/2018 sayılı profesyonel eğitim 
kadrosu idari talimatı baz alınarak ve 05/2015 sayılı  eğitimde profesyonel eğitim kadrosu 

idari talimatına  göre ilana başvuruda bulunacak adayın kalifiye yetersizliği durumunda 
evraklarının kabul edilmemesini ön görmektedir.  
 

- Diploma kopyası, onaylatılmış şekilde  
 

- Aday ülke dışında mezun olmuş ise Eğitim Bakanlığından diploma denkliği lazım,   

 
 

 

 



Adaydan istenilen evraklar;  
 

- Çalışma Belgesi – Çalışmakta olduğu okuluna ve görevine ait belge     
 

- Çalışma tecrübesi belgesi,  
 

      -     Çalışma görgüsü referansı 
 

      -     Profesyonel Seminer Sertifikası, KEBTB öngördüğü ve desteklediği  
 

      -     Doğum belgesi, 
 

      -     Kimlik kopyası,  
 

- Emniyet Müdürlüğü’nden – Adayın Temyiz Belgesesi (Hiçbir hukuksal suçu olmadığına 
dair) 

 

- Başvuru formu Eğitim Müdürlüğü’nden alınarak, aranılan tüm evraklar ile birlikte Eğitim 

Müdürlüğü’ne teslim edilmektedir.  
 

- Sağlık Belgesi – Konkursu kazanacak (Aday İşe kabul edildiği takdirde getirmesi 
mecburidir) aday için, 

 

- Evraklar tamamlanmadan teslimi için kabul edilmez.  

 
İş ilanı 17.07.2019 tarihine kadar açık olacaktır.  
 

Not – İş ilanı için adayların Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilen evraklar geri verilmez.     
 
 

 

Türkçe Eğitimde Görev Alacak Öğretim üyesi adayları için duyurulan ilana katılacak 

olanlar;  

 
Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Kosova Cumhuriyeti üniversite öncesi eğitimi 2011 

tarihli ve 04/L-032 sayılı kanunu gereği eğitim kadrosunda yer alacak öğretim görevlisi yasası 35. 
Madde ve 2. Paragrafı bilmeli ve bu yasaya uymalıdır.  

 
 

 
                                                    

              Eğitim Müdürlüğü / Müdürü 

                                                                                          Mr. Gani Gërmizaj  
    


