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Numri i lëndës: 2021:135174 

Datë: 19.12.2022 

Numri i dokumentit:     03770863 

                                                                                                                        C.nr.447/2021 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICË – DEGA NË SKENDERAJ,  Departamenti i 

Përgjithshëm, gjyqtari Avdullah Mecinaj, ne çështjen juridike kontestimore  te paditësit R.J. nga 

Skenderaj, te cilin me autorizim e përfaqëson av. Q.R. nga Skenderaj, kundër te paditurës 

Drejtoria Komunale e Arsimit Komuna Skenderaj rr. “28 Nëntori”, te cilën e përfaqëson me 

autorizim përfaqësuesi E.Q., për  anulimin e vendimit, pas përfundimit te shqyrtimit kryesor 

publik, me datën 27.09.2022, jep këtë. 

 

          A K T G J Y K I M 

 

 

I.APROVOHET  si e  bazuar  kërkesëpadia e paditësit R.J.  nga Skenderaj e ushtruar ndaj te 

paditurës Drejtoria Komunale për Arsim - Komuna e Skenderajt. 

 

II. ANULOHET njoftimi nr.2349/21 i dt.20.05.2021 për kandidatet e suksesshëm të konkursit 

për drejtor dhe zëvendës drejtor të institucioneve edukativo arsimore ne nr. rendor 3 dhe vendimi  

i komisionit për shqyrtimin e ankesave nr.2393/21 i dt.23.06.2021  me të cilin janë shpallur 

rezultatet për kandidatet e përzgjedhur nga e paditura Drejtoria Komunale për Arsim – Komuna 

Skenderaj  

 

III. Detyrohet e paditura Drejtoria Komunale për Arsim - Komuna Skenderaj që të shpallë 

konkurs të ri për vendin e punës... ne Shkollën  Fillore të Mesme të Ulët (SHFMU) “Sh...” në 

Skenderaj ne afat prej 7 dite pas plotfuqishmërisë se këtij  aktgjykimi. 

 

IV Obligohet e paditura që paditësit të ja paguaj shpenzimet ne shumen prej 394 euro ne afat 

prej 7 dite pas ditës se pranimit të këtij aktgjykimi. 

 

 

               A r s y e t i m 

 

Paditësi R.J. nga Skenderaj përmes te autorizuarit ne këtë gjykatë ka parashtruar padi kundër të 

paditurës Drejtoria Komunale për Arsim – Komuna në Skenderaj për anulimin e vendimit 

nr.2349/21 i dt.20.05.2021 për përzgjedhjen e drejtorëve, për zgjedhjen e paditësit ne pozitën.... 

dhe kompensimin e pagave me propozim për lëshimin e masës së sigurisë. 
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Gjykata me aktvendimin C.nr.447/2021 të dt.16.11.2021 e ka refuzuar propozimin  për caktimin 

e masës së sigurisë. 

 

E paditura ka paraqitur përgjigje ne padi me propozim se e kundërshtojmë ne tërësi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësit duke propozuar gjykatës që të njëjtën ta refuzoj si të pa bazuar. 

 

I autorizuari i paditësit ne seancat e shqyrtimeve gjyqësore dhe ne fjalën përfundimtare ka 

deklarua se ne bazë të udhëzimit administrativ nr.151/2020 për kushtet të cilat duhet te 

plotësohen për të marrë postin e drejtorit i ka plotësuar vetëm paditësi R.J. pasi që nota mesatare 

e tij është 9.83, kurse kandidatja tjetër nuk ka pasur fare master, paditësi ne pozitën menaxheriale 

ka nëntë vite përvojë pune dhe ka 300 orë trajnime kurse kandidatja e përzgjedhur nuk i ka, 

gjithashtu kandidatja e pranuar ne këtë konkurs ka qenë ne postin politik deri me dt.23.02.2021 

dhe paditësi i ka plotësuar kushtet e konkursit kurse kandidatja e pranuar nuk i ka përmbushur 

dhe ka dallime substanciale ne mes te tyre, dhe paditësi konsideron se ka pasur shkelje 

procedurale ne rastin e përzgjedhjes se... të cilat janë të pa riparueshme pasi që procedura e 

përzgjedhjes ka qenë e teje zgjatur dhe shkelej procedurale duke konsideruar se e paditura ka 

qenë e detyruar qe ta rishpallë konkursin për këtë post menagjues. 

 

I kërkoj shpenzimet e procedurës kontestimore  ne shumen e përgjithshme prej 394 euro. 

 

Përfaqësuesi i te paditurës ne seancën e shqyrtimeve kryesore dhe ne fjalën përfundimtare u 

deklarua se e kundërshtojmë kërkesëpadinë e paditësit si te pa bazuar dhe konsiderojmë se që 

disa muaj është zgjedhur koordinator tek e paditura i cili po kërkon që të anulohet konkursi për 

drejtor ne këtë institucion dhe për deri sa është ne marrëdhënie pune për cilësi ne te njëjtin 

institucion shkollor qe e atakon konkursin për pozitën e drejtorit nuk ka asnjë bazë ligjore për 

anulimin e konkursit e cila procedure është zhvilluar ne mënyre te rregullt dhe të ligjshme për 

këtë çështje sa i përket zgjedhjes se... që është bërë ne asamblenë komunale nga komisioni ne 

përbërje nga tre anëtar komforë ligjit dhe konkursi është shqyrtuar ne mënyre parimore dhe ne 

bazë të meritës është vendosur për kandidaten dhe nuk qëndron asnjë shkelje ligjore, prandaj i 

propozojmë gjykatës qe padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj si te pa bazuar sepse nuk 

ka asnjë mbështetje ligjore dhe asnjë provë të vetme e cila argumenton se rrjedha procedurale ka 

shkuar ne mënyre jo të rregullt dhe po ashtu përzgjedhja është bërë ne mënyre meritore pozita e 

drejtorit, andaj mbi këtë bazë që padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit gjykata ta refuzoj ne tërësi 

si të pa bazuar.  

 

Gjykata me propozimin e palëve ne procedurë si prova materiale administroj: ankesa e 

dt.28.05.2021, ankesa e dt.16.04.2021, ankesa e dt.06.04.2021, përgjigja ne ankesë nr.2328/2021 

e dt.28.04.2021, lista e kandidateve e dt.01.04.2021, njoftimi nr. protokolli nr.2349/2021 i 

dt.20.05.2021, informata nr.2241/2021 e dt.01.04.2021, vendimi nr.2393/21 i dt.23.06.2021,  

licenca e mësimdhënësit nr.100021458, kontrata e punës nr.31/2016 e dt.26.04.2022. 

 

Gjykata pas vlerësimit te secilës provë veç e veç dhe te gjitha se bashku ne mënyra komulative 

e vërtetoj ketë gjendje faktike. 
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Gjykata pas administrimit te provave, gjeti se e paditura me dt.19.02.2021 ka shpallur vende te 

lira pune për... për 18 pozita dhe ne këtë konkurs ka aplikuar edhe paditësi ne vendin e punës për 

drejtor shkolle ne shkollën SHFMU “Sh...” ne Skenderaj duke prezantuar dokumentacionin e 

kërkuar me konkurs për këtë vend te punës. 

 

E paditura me njoftimin për kandidatet e suksesshëm te konkursit për... të institucioneve 

edukativo arsimore me nr. pro.2349/21 të dt.20.05.2021 e ka njoftuar paditësin për përzgjedhjen 

e kandidateve të cilët kanë fituar me se shumti pikë, ndërsa paditësi ka parashtruar anekse kundër 

kësaj liste te kandidateve të pranuar për drejtor dhe zëvendës drejtor. 

 

E paditura me vendimin nr.2393/21 të dt.23.06.2021  e ka refuzuar si të pa bazuar ankesën e 

paditësit R.J., ndërsa ka mbetur ne fuqi lista e kandidateve te pranuar për... nr.2349/21 e 

dt.20.05.2021 përkatësisht përzgjedhja e kandidates H.G. – T. e caktuar ne vendin e punës 

drejtoresh ne SHFMU “Sh...” ne Skenderaj nga ana e komisionit përzgjedhës. 

 

Sipas nenit 5 par.1.7.7 të udhëzimit administrativ (MASH-it) nr.151/2020 për detyrat dhe 

përgjegjësit e.... të institucionit publik edukativo arsimor dhe aftësues para universitar, 

procedurat e zgjedhjes dhe emërimit, përfundimit të kontratës dhe emërimit të përkohshëm, 

kërkohet deklarata ne betim se ne tri vitet e fundit kandidatja nuk ka qenë ne asnjë funksion 

udhëheqës ne strukturat e partive politike. 

 

Nga deklarata e kundër kandidates H.T. u konstatua se ka pasur post politik e cila e ka dorëzuar 

deklaratën me dt.23.02.2021, ndërsa konkursi ka qenë i shpallur nga dt.27.02.2021 qe 

nënkuptohet se nuk i ka plotësuar kushtet për tu pranuar ne këtë vend te punës. 

 

Me nenin 35 par.5i ligjit për Arsimin Parauniversitar ne Republikën e Kosovës përcaktohet se 

kur bëhet përzgjedhja e një apo me shumë kandidateve për një post menagjuës ose për 

mësimdhënie merren për bazë kushtet  siç janë: arsimimi i secilit kandidat, përvoja, kualifikimit 

për pozitë dhe nevojat që do të plotësoj ky emërim. 

 

Gjykata erdhi ne përfundim se bazuar ne udhëzimin administrativ (MASH-it) nr.151/2020 nga 

neni 5 par 1.7.7 kërkesëpadia e paditësit është e bazuar pasi që me rastin e përzgjedhjes se 

kandidates për.... nga konkursi i shpallur me dt. 19.02.2021 është zhvilluar ne kundërshtim me 

këtë udhëzim pasi që kandidatja e pranuar ka qenë ne postin politik, pozitë e mbajtur ne tri vitet 

e fundit e që konsiderohet se është ne kundërshtim të plotë me të drejtat ne kuptim te nenit 5 të 

Ligjit të Punës lidhur me trajtimin e barabarte gjatë procedurës se punësimit. 

 

Gjykata i vlerësoj pretendimet e palës paditëse se procedura e konkursit është zhvilluar nga 

komisioni përkatës në mënyre te rregullt dhe te ligjshme për zgjedhjen e... për gjykatën është 

irelevantë pasi që ne mënyre te kjart dhe bindshme pala paditëse e argumentoj  të drejtën e tij që 

ju është cenuar me rastin e përzgjedhjes se kundër kandidates si.... pasi që ka pasur post politik 

ne tri vitet e fundit, prandaj pretendimet e tilla e të paditurës janë të pa bazuara  
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Për shpenzimet e procedurës  kontestimore u vendos ne kuptim te nenit  452 - te LPK, ne te cilat 

janë llogaritur 104 euro për padi, taksë gjyqësore 20 euro, për dy seanca ne përfaqësime nga 135 

euro e ne shumë të përgjithshme 394 euro.  

 

Gjykata ne kuptim te neneve 475, 477, dhe 143 te Ligjit për Procedurë Kontestimore -se vendosi 

si ne dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

              GJYKATA THEMELORE NË MITROVICE – DEGA NË SKENDERAJ  

                                                          Departamenti i Përgjithshëm 

                                   C.nr.447/2021 me dt.27.09.2022 

 

                                             Gjyqtari, 

                                   Avdulla Mecinaj 

 

 

UDHËZIME  JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi  është e lejuar ankesa në afat prej 

7 dite  nga dita e marrjes se aktgjykimit, përmes kësaj gjykate, për Gjykatën e Apelit ne Prishtinë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


