
                                                                                                                                      
 

Republika e Kosovës                                                                                         Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                           Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

Zyra e Personelit 

Datë: 30.03.2021 

 

Duke u bazuar në nenin 68 par. 6 dhe nenin 69 par. 2, të ligjit nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publik, 

duke u mbështetur në konkursin e datës 27.01.2021, me nr. RN00006197 për pozitën Teknik Laborant,  

pas mbajtjes së testit me shkrim dhe intervistës me gojë për kandidatët të cilët i kanë plotësuar kriteret e 

parapara, duke u bazuar në vendimin e komisionit përzgjedhës të datës 24.03.2021, shpallet lista e 

kandidatëve të suksesshëm dhe kandidatëve të cilët nuk kanë arritur pikët e mjaftueshme për tu rradhitur 

si kandidat të suksesshëm, sipas pikëve të arritura, si më poshtë:  

 

Kandidatët e suksesshëm: 
 

 

 

Kandidatët të cilët nuk i kanë arritur pikët e nevojshme për të hyrë në listën e 

kandidatëve të suksesshëm: 

 

 
Nr. Emri dhe mbiemri Pikët Statusi 

1 Dhurata Kulla Gjafiq  56 Kandidat i pasuksesshëm 

 

Vërejtje: Duke u bazuar në nenin 68 par. 6 të ligjit nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publik, kandidatët 

që kanë arritur 60 pikë e më shumë nga testi me shkrim dhe intervista me gojë, konsiderohen kandidat 

fitues, dhe rradhiten në listën e kandidatëve të suksesshëm. 

 Kjo listë do të jetë valide deri më datën 31.12.2021. 

 Përzgjedhja e kandidatëve për fillimin e marrdhënies së punës, do të bëhet sipas radhës duke 

filluar nga ai me më së shumti pikë e më poshtë, në momentin kur pozita e shpallur me këtë konkurs, do 

të lirohet sipas planifikimit për periudhën dhjetor 2020 - dhjetor 2021.  

Nëse gjatë kësaj periudhe, do të lirohen vende të tjera të ngjashme me këtë pozitë, të 

paplanifikuara dhe të pashpallura në këtë konkurs, të njëjtat do të plotësohen me kandidatët e listës 

fituese, sipas radhës. 

 

Këshillë Juridike: Kandidatët e pakënaqur me këto rezultate, mund të parashtrojnë ankesë brenda afatit 

prej 15 ditësh nga publikimi i këtij njoftimi, drejtuar Komisionit të Ankesave të Komunës së Prizrenit. 

 

 

Zyra e Personelit 

Nr. Emri dhe mbiemri Pikët Statusi  

1 Melda Yagcilar Spahi 96.5 Kandidat fitues 

2 Berkan Kukis 94 Kandidat fitues 

3 Eleonora Kqira Gojani 92.5 Kandidat fitues 

4 Mersida Demollar Thaqi 88 Kandidat fitues 

5 Blerim Morina 88 Kandidat fitues 

6 Uana Babayonuz 84.5 Kandidat fitues 

7 Vjollca Veliu Jakupi 82.5 Kandidat fitues 

8 Sedat Krasniqi 69 Kandidat fitues 

9 Vjollca Nikollbibaj Kuzhnini 67.5 Kandidat fitues 


