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                                      INSTITUCIONI PARASHKOLLOR “MILINGONAT”     

 

Komisioni Përzgjedhës për zhvillimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës, për pozitën: 
Punëtor/e teknik/e në  IP  “MILINGONAT”, gjatë procedurës së vlerësimit të kandidatëve, jep këtë: 
 

N J O F T I M 
 

Se në bazë të kushteve dhe kritereve të përcaktuara me konkurs të datës 06.02.2019, shqyrtimit të dosjeve 

të kandidatëve që kanë aplikuar, performances së treguar gjatë intervistës, Komisioni Përzgjedhës nga 

Këshilli i IP “MILINGONAT” me bazë në komunitet, vlerësoi se kandidatët me më shumë pikë të grumbulluara 

dhe të përzgjedhur, janë: 

Vildane Gashi  

Mevlude Ademi 

 

 

 

 

Prishtinë,        KOMISIONI VLERËSUES 
29.03.2019 
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                                      INSTITUCIONI PARASHKOLLOR “MILINGONAT”     

 

Komisioni Përzgjedhës për zhvillimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës, për pozitën: 
Roje në  IP  “MILINGONAT”, gjatë procedurës së vlerësimit të kandidatëve, jep këtë: 
 

N J O F T I M 
 

Se në bazë të kushteve dhe kritereve të përcaktuara me konkurs të datës 06.02.2019, shqyrtimit të dosjeve 

të kandidatëve që kanë aplikuar, performances së treguar gjatë intervistës, Komisioni Përzgjedhës nga 

Këshilli i IP “MILINGONAT”, me bazë në komunitet, vlerësoi se kandidati më me shumë pikë të grumbulluara 

dhe i përzgjedhur, është: 

Gëzim Ademi 

 

 

 

 

Prishtinë,        KOMISIONI VLERËSUES 
29.03.2019 
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                                      INSTITUCIONI PARASHKOLLOR “MILINGONAT”     

 

Komisioni Përzgjedhës për zhvillimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës, për pozitën: 
Shtëpiak në  IP  “MILINGONAT”, gjatë procedurës së vlerësimit të kandidatëve, jep këtë: 
 

N J O F T I M 
 

Se në bazë të kushteve dhe kritereve të përcaktuara me konkurs të datës 06.02.2019, shqyrtimit të dosjeve 

të kandidatëve që kanë aplikuar, performances së treguar gjatë intervistës, Komisioni Përzgjedhës nga 

Këshilli i IP “MILINGONAT” me bazë në komunitet, vlerësoi se kandidati më me shumë pikë të grumbulluara 

dhe i përzgjedhur, është: 

Ilir Slivova 

 

 

 

 

Prishtinë,        KOMISIONI VLERËSUES 
29.03.2019 
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