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Numri i lëndës: 2020:138490 

Datë: 20.04.2021 

Numri i dokumentit:     01710619 

C.nr. 659/20 

 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NË VUSHTRRI-Departamenti i 

Pergjithshem-Divizioni Civil, si kontestimore e përbërë nga Gjykatësi Individual Besnik Feka, 

në çështjen juridike të paditësve Z. K. L. B. dhe B.K. te cilat me autorizim I perfaqeson av. Kada 

Bunjaku-Perçuku nga Vushtrria, të gjithë këta, kundër të paditures Komuna e Vushtrrisë-

Drejtoria Komunale e Arsimit, te cilin me autorizim e perfaqeson I. G. perfaqesues ligjor, për 

shkak të anulimit të konkursit dhe pranim në punë dhe pagesa të ardhurave personale, pas kthimit 

te lendes ne rigjykim dhe mbajtjes së séances kryesore-publike të ne presence te perfaqesueses 

se paditesve dhe perfaqesuesit te te paditures, gjykata, me dt: 20.04.2021 nxjerr këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I.APROVOHET SI E BAZUAR kërkesëpadia e paditësve Z. K., L. B. dhe B. K., kundër te 

paditurës Komuna e Vushtrrise-Vushtrri, ashtu qe: ANULOHET vendimi i te paditurës Komuna 

e Vushtrrise-Drejtoria Komunale per Arsim per shpalljen e konkursit i shpallur ne te përditshmen 

“Kosova Sot”, nr. 10.nr.306, dt:10.07.2012 per pozitat e lemise se makinerisë per Shkollen e 

Mesme te Larte “L. M.” ne Vushtrri per vitin shkollor 2012/2013, si dhe vendimi i te paditurës 

per përzgjedhjen e kandidateve per pozitat e lemise se makinerisë ne Shkollen e Mesme te Larte 

“L. M.” ne Vushtrri i dt: 10.nr.378 dt:04.09.2021. 

 

II.OBLIGOHET e paditura qe qe emër te shpenzimeve procedurale paditësve t’ua paguaje 

shumen ttoale prej 585 euro, dhe ate ne emër te taksës gjyqesore per padi per tre paditësit shumen 

prej 45 euro, ndërsa ne emër te dy seancave te përfaqësimit ne procedurën rigjykuese nga e 

autorizuara e tyre shumen totale prej 540 euro (per secilën seance gjyqesore shumen nga 270 

euro). 

 

III.Pjesa tjetër e kerkesespadise se paditësve per pranimin ne pune ne pozitat nga lemia e 

makinerisë dhe kompensimin e te ardhurave personale nga dt: 01.09.2012 e tutje REFUZOHET 

E PABAZUAR. 

 

A r s y e t i m 
 

Paditësit L. B., Z. K. B. K. kanë ushtruar padi kundër të paditures Komuna e Vushtrrisë-Drejtoria 

Komunale e Arsimit, përmes së cilës kanë kërkuar nga gjykata, që të anuloj konkursin dhe 

vendimin mbi përzgjedhjen nga e paditura të pesë kandidatëve nga lëmia e makinerisë në 

Shkollën e Mesme Profesionale “L. M.” në Vushtrri, dhe po ashtu kanë kërkuar pagesën e të 

ardhurave personale lidhur  nga dt. 01.09.2012 e tutje. 
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E paditura përmes të autorizuares av. publike A. S. në përgjegjjen në padi ka kontestuar paditë e 

paditësve, me arsyetimin se kandidatët-paditësit nuk kanë marrë pikët e duhura në testin 

intervistues dhe atë professional të organizuar nga e paditura. Ka kërkuar nga gjykata që të 

refuzoj paditë e paditësve si të pa baza. 

Gjykata, pas kthimit te lendes ne rigjykim, duke vepruar sipas udhezimeve te Gjykates se Apelit, 

ka caktuar seancen gjyqesore ne te cilen kane prezentuar per paditeset av. Kada Bunjaku 

Perçuku, ndersa per te padituren perfaqesuesi ligjor I. G. 
 

Fillimisht ne séance gjyqesore, perfaqesuesja e paditesve av. KAda Bunjaku Perçuku ka 

deklaruar se mbesim ne teresi prane padise dhe kerkesepadise, sa I perket interest juridik, 

paditeset kane interes juridik per ndjekjen e çeshtjes, per faktin se te njejtave ne kundershtim me 

ligjin iu eshte mohuar e drejta ne pergjedhje ne lemine e makinerise dhe jane refuzuar te pranohen 

edhe pse kualifikimi I tyre ka qene ne nivel me kriteret e kerkuara sipas konkursit te shpallur per 

vitin shkollor 2012-2013. 
 

Në fjalën përfundimtare te dorezuar me shkrim, e autorizuara e paditesve av. KAda Bunjaku-

Perçuku ka deklaruar se mbesim ne teresi prane padise dhe kerkesepadise deklarimeve te 

gjertanishme, propozoj gjykates qe padine dhe kerkesepadine ta aprovoj ne teresi te bazuar, 

pasiqe, paditeset edhe jane trajtuar te diskriminuara ne aspektin gjinor me rastin e refuzimit te 

tyre nga pozitat ne fjale. Shpenzimet e procedures I kerkojme. 
 

E paditura, përmes të autorizuares së saj av. publike I. G. në fjalën përfundimtare te dorezuar me 

shkrim dekalroi se mbetem në tërësi pranë përgjegjjeve në padi dhe thënieve nga séanca e sodit 

dhe ajo paraprake. Gjykatës i propozoi që paditë e paditësve të refuzohen si të pa baza, për arsyet 

e cekura në përgjegjje në padi. Shpenzimet e procedures nuk I ka kërkuar. 
 

Gjykata, në procedurën e leximit të provave ka administruar provat e ofruara si ne vijim: te gjitha 

provat me verejtjet dhe kundershtimet e dhena sipas numrit C.nr. 151/14, dhene ne seancen e dt: 

23.04.2014, vendimi I MASHT-Inspektoriatit Regjional te Arsimit ne Mitrovice me nr. 10/1-2, 

me nr. Protokolli 151012, dt: 1010.2012, dhe pas shqyrtimit të të gjitha provave një nga një dhe 

të gjithave bashkarisht, konform nenit 7 dhe 8 të LPK-së, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: 
 

Nuk është kontestues fakti që me konkursin 10.nr.306, të dt. 10.07.2012, shpallur nga e paditura, 

e të publikuar me dt. 11.07.2012, në të përditshmen “Kosova Sot”, përveç vendeve tjera të lira, 

si vende të lira janë shpallë edhe 5 vende të lira për profesorë të makinerisë, në Shkollën e Mesme 

Profesionale “L. M.” në Vushtrri. 
 

Nga konkursi i shpallur, në fund të tij është paraparë që të gjithë kandidatët që aplikojnë për 

pozitat e shpallura, duhet të kenë kualifikimin adekuat dhe përkatës sipas Udhëzimit 

Administrativ 13/11 të MASHT-it. 
 

Nga dosjet e shqyrtuara të kandidatëve për 5 pozitat e lira nga lëmia e maikinerisë, gjykata 

konstatoj se kandidatët e pranuar dhe tashmë të punësuar në Shkollën e Mesme Profesionale 

“Lutfi Musiqi” në Vushtrri për 5 pozitat e lëmisë së makinerisë janë dhe kanë këtë kualifikim 

shkollor: Sh. R. me kualifikim “BACHELOR I MAKINERISE”, S.B. me kualifikim 

“BACHELOR I MAKINERISE INDUSTRIALE”, N. F. me kualifikim “INXHINIER I 

MAKINERISE” nga shkolla e lartë e makinerisë në Mitrovicë, A. M. me kualifikim shkollor 

“INXHINIER I MAKINERISE” nga shkolla e lartë teknike në Mitrovicë, A. Z.me kualifikim 

shkollor “INXHINIER I MAKINERISE”, nga shkolla e lartë teknike në Mitrovicë, ndërsa 

kandidatët-paditësit të cilët iu kanë nënshtruar testit intervistues dhe atij profesional dhe të cilët 

nuk janë pranuar nga e paditura në 5 pozitat e makinerisë janë dhe kanë këto kualifikime 

shkollore B. K. me kualifikim “MASTER I SHKENCAVE TE INXHINERISE MEKANIKE”, 
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R. P. me kualifikim “MASTER I SHKENCAVE TEKNIKE”, L. B. me kualifikim “MASTER I 

SHKENCAVE TEKNIKE”, A. Sh. me kaulifikim “MASTER I SHKENCAVE TEKNIKE”, dhe 

Z. K. me kualifikim “MASTER I SHKENCAVE TE INXHINIERISE MEKANIKE”, ndërsa, 

kandidatët e pranuar, dhe tashmë të punësuar nga lëmia e elektroteknikës në Shkollën e Mesme 

Profesionale “L.M.” në Vushtrri nga lëmia e elektroteknikës janë dhe kanë këtë kualifikim: F. 

A.me kualifikim “BACHELOR I INFORMATIKES”, I. B. me kualifikim “BACHELOR I 

INFORMATIKES”, B. M. me kualifikim “BACHELOR I ELEKTROTEKNIKES”, O. I. me 

kualifikim “INXHINIER I ELEKTROTEKNIKES” nga Shkolla e Lartë Teknike në Mitrovicë, 

S.i R.me kualifikim “INXHINIER I ELEKTROTEKNIKES”nga Shkolla e Lartë Teknike në 

Mitrovicë, N. R. me kualifikim “BACHELOR I ELEKTROTEKNIKES” nga Shkolla e Lartë 

Teknike në Mitrovicë, A. J. me kualifikim “BACHELOR I INXHINIERISE ELEKTRIKE” , Sh. 

V. me kualifikim “BACHELOR I ELEKTROENERGJETIKES NE PRODHIMTARI” nga 

Shkolla e Lartë Teknike në Mitrovicë, L.K. me kualifikim “INXHINIER I 

ELEKTROTEKNIKES” nga Shkolla e Lartë Teknike në Mitrovicë, ndërsa kandidati-paditësi 

Azem Neziri i cili nuk është pranuar në këtë positë ka këtë kualifikim shkollor “INXHINIER I 

DIPLOMUAR I ELEKTROTEKNIKES” sistemi katërvjeçar nga Fakulteti Teknik në Prishtinë. 
 

Gjykata, gjatë shqyrtimit të dosjeve të kandidatëve të cekur më lartë, konstatoi se e paditura me 

rastin e përzgjedhjes së kandidatëve, e paditura ka bërë shkelje të rregullave të konkursit, ngase, 

asnjëri nga kandidat e pranuar në 5 pozitat e makinerisë nuk e kanë nivelin e kualifikimit që i 

përgjigjet këtyre pozitave për të punuar në Shkollen e Mesme Profesionale “Lutfi Musiqi” në 

Vushtrri, ndërsa të gjithë kandidatët-paditësit kanë nivelin e duhur profesional, i cili iu përgjigjet 

9 pozitave të shpallura në konkurs nga e paditura. 
 

Nga të cekurat më lartë, gjykata kosntatoi se ekzistojnë shkelje ligjore nga ana e të paditures , 

bazuar në nenin 1 të UA-së nr. 13/11, si dhe nenit 35, par.1, 3 dhe 5  të Ligjit për Arsimin 

ParaUniversitar të Kosovës Lgji nr. 04/L-032. 
 

Nga këto dy baza ligjore, gjykata vlerësoi se në pozitat e cekura, përparësi në punësim kanë 

kandidatët me përgatitje të lartë shkollore niveli MASTER, në mungesë të kësaj, vjen në shprehje 

sistemi katër vjeçar, e në mungesë të kandidatëve me këtë kualifikim, atëherë mund të punësohen 

kandidatët me përgatitje shkollore tre vjeçare me titull Bachelor i drejtimit përkatës, apo edhe 

me shkollë të lartë të drejtimit përkatës. 
 

Gjykata shqyrtoi edhe provat tjera, me të cilat vërtetoi faktin se paditësit disa here iu kanë 

drejtuar të paditures me kërkesa dhe ankesa lidhur me shkeljet e rregullave të konkursit, 

udhezimeve administrative, si dhe ligjit, por të gjitha këto kanë rezultuar me përgjegjje negative 

nga e paditura, me përjashtim të përgjegjjen në ankesën e parashtruar nga paditësi R. P. Sektorit 

të Inspektimit në MASHT nr. 10/1-2, të dt.20.09.2012, në të cilën ankesa e paditësit R. P. është 

aprovuar si e bazuar për 5 pozitat e makinerisë, pasiqë, paditësi ka përgatitjen e duhur 

profesionale për pozitën përkatëse. Po ashtu, ky sektor i ka rekomanduar të paditures që brenda 

afatit 15 ditor nga dita e pranimit të kësaj shkrese të ftoj në intervistim vetëm kandidatët që i 

plotësojnë kushtet e konkursit, dhe mund të ftoj në intervistë edhe kandidatë me përgatitje më të 

ulët, përveç nëse ka ende vende të lira pune. Në rastin konkret, e paditura nuk e ka përfill 

rekomandimin e MASHT-Departamentit të Inspekcionit, pasiqë nuk ka ftuar në intervistim 

asnjërin nga kandidatët-paditësit, dhe se me rastin e intervistimit bashkë me paditësit që kanë 

kulifikim të duhur profesional për pozitat përkatëse, ka intervistuar edhe kandidatët që tashmë 

punojnë në pozitat e anuluara me këtë aktgjykim, e të cilët nga dosjet e shqyrtuara nga gjykata 

vërtetohet se asnjëri prej tyre nuk ka kualifikim të njëjtë me paditësit, porse të gjithë janë me 

kualifikime më të ulëta profesionale. Nga të gjitha këto, shihet se e paditura ka përsëritë shkeljet 
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procedurale dhe ligjore me rastin e mos përfilljes së rekomandimit nga MASHT-Departamenti i 

Inspekcionit, futjes në garë të kandidatëve me kualifikime më të ulëta sesa paditësit për pozitat 

e anuluara. 
 

Gjykata, shqyrtoi edhe pretendimet e të paditures parashtruar në përgjegjje në padi se paditësit 

në testin intervisues dhe profesional të njëjtit nuk kanë arritur të marrin pikët e duhura për të 

kaluar këto teste në raport me kandidatët tashmë të punësuar, si dhe faktin që paditësit nuk e 

kanë drejtimin përkatës për këto pozita, dhe të njëjtëve iu mungon përvoja e punës. 
 

Të njëjtat këto pretendime, gjykata nuk i morri parasysh, pasiqë, me rastin e shpalljes së 

konkursit, kriteri i parë dhe kushti themelor ka qenë niveli adekuat i kualifikimit për pozitat e 

lira të vendeve të punës, nivel këtë të cilin e kanë poseduar paditësit, sa i përket drejtimit jo 

përkatës, nga dosjet e paditësve, gjykata vërtetoi pikërisht faktin se paditësit posedojnë 

kualifikimin adekuat dhe nivelin e duhur të tij për pozitat e makinerisë dhe elektroteknikës , por 

jo edhe kandidatët tashmë të punësuar te e paditura, dhe me mos përmbushjen e këtij kriteri, 

kriteret tjera si përvoja e punës, pikët e fituara në testin intervistues dhe atë profesional për 

gjykatën janë kritere dytësore dhe nuk duhen marrë parasysh. Këtë arsyetim të gjykatës e 

mbështet edhe përgjegjja pikërisht e organit të të paditures MASHT-Departamentit të 

Inspekcionit i cili ka gjetë shkelje procedurale me rastin e përzgjedhjes së kandidatëve për këto 

pozita, dhe si rrjedhojë e kësaj, i ka rekomanduar të paditures ri testimin e kanidatëve, por vetëm 

të atyre që kanë nivelin e duhur të kualifikimit, e jo edhe të atyre me kualifikim më të ulët 

profesional. 
 

Prandaj, nga kjo gjykata konstatoi se e paditura me rastin konkret ka bërë shkelje të nenit 5 dhe 

8 të Ligjit të Punës, Ligji nr. 03/L-212, ku parashihet shpallja e konkursit publik dhe trajtimi i 

barabartë i të gjithë kandidatëve, si dhe ndalimi i të gjitha formave të diskriminimit nga 

punëdhënësi-e paditura, e që në rastin konkret, kemi shkelje të këtyre neneve nga e paditura, 

pasiqë, ka bërë diskriminim profesional ndaj paditësve, duke injoruar përgatitjet e tyre adekuate 

për pozitat e duhura, ndërsa ka bërë shkelje të nenit 8 par. 2, ngase i ka futur në garë për pozitat 

e lira edhe kanidatët që sipas rekomandimit të MASHT-Departamentit të Inspekcionit, nuk është 

dashtë të futen paralelisht me paditësit, porse, vetëm në qoftë se ka ende vende tjera të lira pune, 

e nuk ka kandidat me kualifikime të duhura për ato vende.  
 

Gjykata, lidhur me pjesën tjetër të kërkesë padisë së paditësve, të cilën e refuzoi, u bazua në 

faktin që të njëjtin nuk kanë krijuar marrëdhënie pune me të padituren, nuk kanë pas kontratë 

pune, dhe nga kjo bazë të njëjtëve nuk mund edhe t’iu aprovohet kërkesa lidhur me pagesën e të 

ardhurave personale, pasi që këtë të drejtë e gëzojnë vetëm personat që fillimisht kanë krijuar 

raporte juridike me punëdhënësit e tyre-të padituren. Prandaj, bazuar në nenin 7, 10, dhe 14 të 

Ligjit të Punës, ligji nr. 03/L-212, kjo e drejtë paditësve në rastin konkret nuk mud t’iu njihet. 
 

Gjykata sa I perket diskriminimit, vleresoi se sa I perket diskriminimit sipas pretendimeve te 

perfaqesueses se paditesve me asnje prove nuk u vertetua se paditeset jaane diskriminuar nga e 

paditura ne rastin konkret, pasiqe, me rastin e pranimit ne konkursin ne fjale ka pas edhe 

candidate te gjinise femrore te cilat jane pranuar, prandaj, ne rastin ne fjale me asnje prove nuk 

u argumentua diskriminimi I cfaredo lloji. 
 

Gjykata edhe ne procedure rigjykuese, gjeti se duhet vepruar si ne dispozitiv te ketij aktgjykimi, 

mirepo, rishpallja e konkursit ne aspektin kohor eshte e pamundur per faktin se konkursi ka qene 

I planifikuar vetem per vitin shkollor 2012-2013, dhe meqenese kjo gjykate ka nxjerr vendimin 

e saj ne proceduren e mehershme per vendosje, çeshtja ka kaluar sa I perket instancave tjera, dhe 

rikthimit te lendes, keshtu qe, rishpallja e konkursit per nje vit qe tanime ka kaluar do ishte e 
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pakuptimte, mirepo, gjykata vetem konstatoj se vendimet e atakuara nga paditesen te nxjerra nga 

e paditura jane te kunderligjshme, prandaj edhe u anuluan. 
 

Gjykata, lidhur me vendosjen mbi pagesën e shpenzimeve procedurale, u bazua në nenin 452, 

par. 1 të LPK-së, ngase edhe pse padia e paditësve u aprovua pjesërisht nga gjykata, e njëjta 

vlerësoi që duke u bazuar edhe në arsyet e më sipërme, duhet njohur të drejtën e plotë në pagesën 

e shpenzimeve paditësve në rastin konkret kundrejt të paditures. 
 

. 

 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI 

Departamenti i Pergjithshem-Divizioni Civil 

C.nr.659/20, dt: 20.04.2021 

 

GJ Y K A T Ë S I 

              Besnik Feka 

  

 

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi, lejohet e drejta në ankesë 

brenda afatit 7 ditor, nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit ne Prishtine, përmes kësaj 

gjykate. 

 


