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BASHKIA TROPOJË 
SEKTORI I BURIMEVE NJERËZORE  

 

B.Curri  më18.01.2018 

SHPALLJE  PËR  LËVIZJE  PARALELE  DHE  PËR  PRANIMIN  NË  SHËRBIMIN  

CIVIL NË KATEGORINË  EKZEKUTIVE 

(Inspektor -Mjedisi dhe Kontrollit të Territorit) 

Niveli minimal i diplomës  Bachelor  

Kategoria IV- a 

 Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe 

të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, 

Bashkia Tropoje shpall proçedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për 

kategorinë ekzekutive, për pozicionin: 

Kërkohet 2 (dy) Inspektor  për Mjedisin dhe kontrollit te territorit , në Bashkinë Tropojë, 
kategoria VI-a.                                                                                                                                       
-Pozicionet më sipër, u ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për proçedurën e 
lëvizjes paralele.                                                                                                                                                   
-Vetëm në rast se këto pozicione, në përfundim të proçedurës së lëvizjes paralele, rezultojnë 
vakante, atëherë janë të vlefshëm për konkurimin nëpërmjet proçedurës së pranimit në shërbimin 
civil për kategorinë ekzekutive.                                                                                                                             
-Për të dy proçedurat (lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive) 
aplikohet në të njëjtën kohë   

Afati i fundit për dorëzimin e dokumentave për LEVIZJE PARALELE:  29.01.2018                                                          
Afati i fundit për dorëzimin e dokumentave për PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL: 02.02.2018     

Përshkrimi i punës për pozicionin IMKT eshtë si  më  si me poshtë: 

I. Misioni:                                                                                                                                                               
Të planifikojë, organizojë dhe kontrollojë veprimtarin e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit 
për zbatimin e rregullave në fushën e ndërtimit e urbanistikës . 

 



II. Qëllimi i përgjithshëm i pozicionit të punës: 
Inspektori përgjigjet te Kryeinspektori lidhur me funksionimin e sigurimit të respektimit të 
normave, standardeve dhe legjislacionit në fushën e ndërtimit e urbanistikës. 
III.Detyrat kryesore: 
Inspektori I MKT ka për detyrë të planifikoje dhe organizojë kryerjen e inspektimeve, marrjen e 
masave të pezullimit të punimeve të ndërtimit si dhe mbajtjen e akteve gjatë ushtrimit të 
kontrolleve. 
Inspektori i Mbrojtjes se Territorit do të jetë përgjegjës për: 

a. Mbajtjen e proçes-verbalit të konstatimit gjate kryerjes së inspektimit dhe zbatimin e 
proçedurave ligjore 

b. Përgatitjen e akt-kontrollit, ku pasqyrohen gjendja aktuale, mangësite dhe detyrat për 
njësine vendore, subjektin ndërtues apo fizik. 

c. Ushtrimin e kontrollit në mjediset ku kryhet ndërtimi si dhe i dosjeve me 
dokumentacionin tekniko-ligjor. 

d. Marrjen e masave të pezullimit të punimeve të ndërtimit në rastet kur vëren shkelje të 
kushteve teknike të zbatimit dhe projektimit. Marrjen e masave të pezullimit të punimeve 
të ndërtimit në rastet kur vëren shkelje të kushteve teknike të zbatimit dhe projektimit. 

e. Pezullimin e punimeve në ndërtim në rastet kur një afat kohor paraprak është i nevojshëm 
për marrjen e vendimit për përmbushjen e detyrimeve ligjore në fushën e ndërtimit.      
Gjatë kontrollit të ushtruar për zbatimin e punimeve  në objektet me leje ndërtimi, 
vlerëson shkeljen e punimeve në ndërtim në rastet e: 

 Mos-përputhjes së objektit në ndërtim, me kërkesat e lejes së ndërtimit e të 
projektit teknik të zbatimit, të miratuar e konfirmuar nga organi i autorizuar. 

 Mos-respektimin e kuotave të lartësisë së kateve me ato të miratuara. 
 Mungesat e masave të sigurimit teknik të objektit dhe të mbrojtjes së jetës së 

njerëzve. 
 Ndotjen e mjedisit nga ndërtimi i objektit. 

1-Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë proçedurë vetëm nëpunësit civil të së njëjtës 

kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil. 

 KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon: 

 Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori; 
 Të mos ketë masë disiplinore në fuqi; 
 Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mire”; 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon: 

 Të zotërojnë diplomë    masterprofesional  ne një nga degete Drejteise, Inxhinjerise  , 
Ndertimit, Arkitektures, Urbanistikes , Konstruksionit,Transportit,Tekno-logjisë se metaleve, 
Gjeologjisë , Hidrogjeologjise dhe mjedisit  

 Të ketë eksperienca në punë te pakten 1 vitë në profesion 



 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 
 Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë njësisë së burimeve njerëzore të Bashkisë Tropojë, 
dokumentat si më poshtë: 

 Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në 
linkun: http://administrata.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-
dokumenta 

 Fotokopjet e diplomës Bachelor  dhe listen e notave;nëse paraqet diplomë të përfituar jashtë 
shtetit kërkohet të përcillet njehsimi nga Ministra e Arsimit dhe Sporteve. 

 Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë); 
 Fotokopje të letërnjoftimit (ID); 
 Vërtetim të gjendjes shëndetësore; 
 Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore; 
 Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; 
 Vërtetim nga Institucioni që nuk ka masë displinore ne fuqi. 
 Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet 

pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 
Dokumentat duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti pranë njësisë së burimeve 
njerëzore të Bashkisë Tropoje, brenda datës 29.01.2018 

 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

Në datën 31.01.2018 njësia e burimeve njerëzore të Bashkisë Tropojë, do të shpallë në portalin 
“Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në stenden e informacionit publikut Bashkise  , listën 
paraprake te kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta, per  lëvizjes paralele.                     
Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta 
do të njoftohen individualisht nga njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore  e Bashkise , për 
shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail). Ndersa me dt.08.02.2018 do të shpallet 
lista e verifikuar e kandidateve  që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta, per  lëvizjes paralele 
si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista me gojë. 

FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË 
ZHVILLOHET INTERVISTA 
Kandidatet do te vlersohen me shkrim ne lidhje me :                                                                                       
1-Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.                                                                                                             
2-Ligjin nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”i ndryshuar .                                                                              
3-Ligjin nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”                                                                                           
4-Kodi i Procedurave Administrative                                                                                                                      
5-Kodin e etikes.                                                                                                                                                                   
6-Ligji nr.9780 dt.16.7.2007 “per inspektimin dhe mbrojtjen e teritorit nga ndertimet e 
kundraligjshme” i ndryshuar                                                                                                                                                                          
7-VKM nr.408 dt.13.05.2015 “ Për miratimin e rregullores se zhvillimit territorit’’ i ndryshuar.                                         
8-Vendim i këshillit kombetarë te territorit  nr. 01 dt.30.07.2015 “Per percaktimin e rregullave  
dhe proçedurave  që do të ndiqen  nga autoritetet e zhvillimit  të territorit  për  shqyrtimin e 
kërkesave  për leje ndërtimi,deri në miratimin e planeve  të përgjithshme vendore” i ndryshuar.    

http://administrata.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta
http://administrata.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta


Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me: 

 Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës; 
 Eksperiencën e tyre të mëparshme; 
 Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën. 

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë. 

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, 
mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të 
Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al” http://administrata.gov.al/2014-03-
21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015  

 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E 
KOMUNIKIMIT 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, informacioni për fituesin do të shpallet në portalin 

“Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në stenden e informacionit  publikut në Bashkinë Tropojë.   

 2.-PRANIMI  NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE                                            
Vetëm në rast se nga pozicionet e renditura në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të 
procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, këto pozicione janë të 
vlefshme për konkurimin nëpërmjet proçedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë 
ekzekutive. Këtë informacion do ta merrni në stenden e informacionit te Bashkisë Tropojë duke 
filluar nga data 08.02.2018 

 2.1- KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROÇEDURËN E 
PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL DHE KRITERET E VEÇANTA                                                   
Për këtë proçedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët jashtë sistemit të shërbimit 
civil, që plotësojnë kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin 
civil” i ndryshuar. Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e pranimit në shërbimin 
civil janë: 

 Të jetë shtetas shqiptar; 
 Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur; 
 Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse; 
 Të mos jetë i dënuar me vendim të formësë prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e 

një kundërvajtjeje penale me dashje; 
 Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar 

sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar. 
 

 Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:                                                                             
Të zotërojnë diplomë Bachelor  në një nga degët e Drejtesisë, Inxhinjerise  , Ndërtimit, 
Arkitektures,Urbanistikës ,Konstruksionit,Transportit,Tekno-logjisë së metaleve, 
Gjeologjisë, Hidrogjeologjise dhe mjedisit  .                                                                                           
Të ketë eksperiencë pune minimumi 1 vit .  

http://administrata.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015
http://administrata.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


 2.2- DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT                                            

Kandidatët që aplikojnë duhet  të dorëzojnë dokumentat si më poshtë: 

 Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në 
linkun: http://administrata.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-
dokumenta 

 Fotokopje të diplomës bachelor;Nese studimet janë kryer studimet jashte shtetit duhet te 
përcillet  njehsimi i diplomes nga ministria e Arsimit dhe Sporteve. 

 Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë); 
 Fotokopje të letërnjoftimit (ID); 
 Vërtetim të gjendjes shëndetësore; 
 Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore. 
 Vetedeklaim qe nuk eshte perjashtuar me mas disiplinore nga sherbimi civil 
 Cdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet 

pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 
Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumentave të cituara më sipër, do të bëhen pranë njësisë së 
Burimeve Njerëzore, Bashkia Tropoje  ose nëpërmjet shërbimit postar, Aplikimi dhe dorëzimi i 
dokumentave për proceduren e pranimit në kategorinë ekzekutive duhet të bëhet brenda datës 
02.02.2018. 

2.3- REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

Në datën 12.02.2018 Bashkia Tropojë do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i 
Punësimit”,dhe në  Stenden e informacionit Bashkise Tropojë, listën paraprake të kandidatëve që 
plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për proçeduren e pranimit në kategorinë ekzekutive. 
Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e pranimit në kategorinë ekzekutive dhe 
kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga Bashkia Tropojë, për 
shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).Ndërsa me daten 22.02.2018 do të 
shpallet lista e verifikuar e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për 
proçeduren e pranimit në kategorinë ekzekutive si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të 
zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista  me gojë , nëse ngelen vende të lira nga kokurimi në 
lëvizjen paralele. 

2.4- FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË 
ZHVILLOHET TESTIMI ME SHKRIM DHE INTERVISTA.                                                    
 Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje :  

1-Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.                                                                                                             
2-Ligjin nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”i ndryshuar .                                                                                       
3-Ligjin nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” .                                                                                            
4-Kodi i Proçedurave Administrative                                                                                                           
5-Kodin e etikes.                                                                                                                                             
6-Ligji nr.9780 dt.16.7.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e 
kundraligjshme” i  ndryshuar                                                                                                                                       
7-VKM nr.408 dt.13.05.2015 “ Për miratimin e rregullores së zhvillimit territorit’ i ndryshuar.                                         

http://administrata.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta
http://administrata.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta


8-Vendim i keshillit kombetarë te teritorit    nr. 01 dt.30.07.2015 “Per percaktimin e rregullave  
dhe proçedurave  që do të ndiqen  nga autoritetet e zhvillimit  të territorit  për  shqyrtimin e 
kërkesave  për leje ndërtimi,deri në miratimin e planeve  të përgjithëshme vendore” i ndryshuar.                                                                                                                          

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me: 

 Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithësues të punës për 
pozicionet; 

 Eksperiencën e tyre të mëparshme; 
 Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën. 

 

2.5 -MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE                                                                 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: 

 Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë; 
 Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston ne motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre 

për karrierën, deri në 25 pikë; 
 Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura 

me fushën, deri në 15 pikë; 
Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, 
mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të 
Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al” http://administrata.gov.al/2014-03-
21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015 

2.6- DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E 

KOMUNIKIMIT 

-Të gjithë kandidatët që aplikojnë për proçedurën e pranimit në shërbimin civil për kategorinë 

ekzekutive, do të marrin informacion në “portalin e sherbimit  kombetare te punesimit ” për fazat 

e mëtejshme të procedurës së pranimit në shërbimin civil të kategorisë ekzekutive:  për datën e 

daljes së rezultateve të verifikimit paraprak,  datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet 

konkurimi;                                                                                                                                                              

-Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë te cilet nuk kualifikohen do të njoftohen 

individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).                                                          

-Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme portalin 

e sherbimit kombetar te punesimit” dhe Stenden e informacionit Puiblikut Bashkise Tropoje  

duke filluar nga data 12.02.2018.e në vazhdim.                                                                                                                           

- Në përfundim të konkurimit Bashkia Tropojë , do të shpallë fituesin në portalin “Shërbimi 

Kombëtar i Punësimit”. Stenden e informacionit  publikut Bashkise.                                                   

Ndërsa kandidatet që nuk fitojnë do të njoftohen me mesazh në adresen e tyre të  e-mailit 

SEKTORI I BURIMEVE NJERËZORE  


