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LISTA 

E VERIFIKUAR  PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  NË KATEGORINË 

EKZEKUTIVE PËR SHPALLJET E DT. 18.01.2018 
 
Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “ Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, 
Vendimit nr.243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin , lëvizjen paralele , 
periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” Njësia e Menaxhimit të Burimeve 
Njerëzore Bashkia Tropojë në përfundim të periudhës së ankimimit , të pranimit në shërbimin 
civil për pozicionet e lira të shpallura në Portalin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit me 
dt.18.01.2018  , njofton listen e verifikuar të kandidatëve që kalojnë në fazen e dytë të 
konkurimit si më poshtë : 
 
1-Specialistë “Për financen” në Drejtorin Ekonomike pozicion i lirë pune 1(një), nuk ka kandidat 
të kualifikuar për vazhdimin e fazës dytë të konkurimit. 
2-Specialistë i ”Plan.e zhvill.Teritiorit”. pozicione të lira pune 2 (dy), nuk ka kandidat të 
kualifikuar për vazhdimin e fazës dytë të konkurimit. 
3-Specialist i “Burimeve Njerëzore” pozicione të lira pune 1 (një),nuk ka kandidat të kualifikuar 
për vazhdimin e fazes dytë të konkurimit. 
4-Specialist  i “Auditit brendshem”pozicionetë lira pune 1 (një), kandidati kualifikuar për të 
vazhduar konkurimin në fazen e dytë është Znj. Ibadete Sadik Hoxha. 
5-Specialist i “ Prokurimeve Publike”   pozicionetë lira pune 1 (një) , nuk ka kandidat që ka 
shfaqur interes  për   konkurimi . 
6-Specialisti”emergjencave civile“ pozicionetë lira pune 1 (një) nuk ka kandidat që ka shfaqur 
interes  për konkurimi 
7-Inspektor për”Mjedisin dhe kontrollin e territorit ”Pozicione të lira 2 (dy) Kandidat i 
kualifikuar për të vazhduar konkurimin në fazen e dytë është Z. Visard Islam Byberi. 
8-Punonjës social per “Mbrojtjen e të drejtave të fëmijeve dhe grave të dhunuara” pozicion I lire 
pune 1 (një), kandidat i kualifikuar për të vazhduar konkurimin në fazen e dytë është 
Znj.Shpresa Adullah Buçpapaj 
 
Kandidatët e shpallur fitues në verifikimin paraprak do të paraqiten në sallen e 
mbledhjeve të Këshillit Bashkise për zhvillimin e  testit me shkrim me dt. 27.02.2018 në 
oren 10 00  .  
 

Njësia e Burimeve Njerëzore,BashkiaTropojë 
 

 


