
              Republika e Kosovës 

Republika Kosova-Republik of Kosovo 

                  Komuna e Vitisë 

             Opstina Vitina-Muncipality of Vitina 

 

   

 
                              
 Republika e Kosovës          Komuna e Vitisë 
Republik of Kosova           Muncipality of Vitina     
Republika Kosovo           Opstina Vitina 

 
Bazuar në nenin 8,paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr.03/L-212, dhe në bazë të nenit 35 paragrafi 1 

dhe 5 të Ligjit mbi arsimin Para universitar të Republikës së Kosovës Nr.04/L-032 ,Udhëzimit 

administrativ të MASHT-it nr.17/2009 dhe udhëzimit administrativ Nr.07/2017,për rregullimin e 

Procedurave të Konkursit Publik në sektorin Publik, si dhe udhëzimin administrativ të MASHT-it 

nr.10/2018, për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm. Drejtoria e Arsimit të 

Komunës së Vitisë shpall:  
 

                               K O N K U R S    P U B L I K 
             

SHFMU ,,Dëshmorët e Vitisë’’ në Viti 

-Një (1) arsimtar të lëndës Gjeografi zv.me kohë të caktuar, deri në kthimin e   

 punëtorit nga pushimi mjekësor, 

          -Dokumentacioni i nevojshëm për konkurrim: 

-Formulari i aplikimit i cili merret në zyrën e DKA-së, 

-Diploma (certifikatën e diplomimit jo më e vjetër se 6 muaj) e fakultetit e vërtetuar te  

  noteri. 

-Fotokopjen e letërnjoftimit, 

-Vërtetimin e përvojës së punës, 

-Vërtetimin nga gjykata, se nuk është nën hetime, 

-certifikatat e trajnimeve, 

-Të diplomuarit jashtë vendit, diplomat e tyre tí nënshtrohen procesit të nostrifikimit 

nga  

  MASHT-i. 

 
              Kandidatët të cilët konkurrojnë në pozitat mësimdhënës, duhet të kenë përgatitjen përkatëse-  

profesionale, fakultetin (diplomën).Në mungesë të kandidatëve me përgatitje përkatëse-profesionale do 

të merren në shqyrtim kandidatët me përgatitje përkatëse-profesionale më të ulët. 

 
             Kandidatët e interesuar për aplikim, aplikacionet i marrin dhe  i dorëzojnë në Drejtorin 

Komunale të arsimit në Viti. Konkursi mbetet i hapur 7 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet 

e informimit publik. 

             Kandidatët-aplikantët të cilët kanë konkurruar, i njoftojmë se pas mbylljes së konkursit, do ti 

nënshtrohen intervistës me shkrim dhe me gojë. 

 
            Më: 01.03.2019.Viti                                                     Drejtoria e Arsimit KK-Viti 
 
 
 
 
 
 



 


