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LISTA 

E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJEN  PARALELE NË KATEGORINË 

EKZEKUTIVE PËR SHPALLJET E DT.04.02.2019 

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

Vendimit nr.243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, 

periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive ”Njësia e Menaxhimit të Burimeve 
Njerëzore Bashkia Tropojë në përfundim të procedures së aplikimit të Lëvizjes Paralele për 

pozicionet e lira të shpallura në Portalin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit me dt.04.02.2019  , 

njofton rezultatin e verifikimin paraprak per levizjen paralele si më poshtë: 

1- Specialistë per Arsimin Kulturen dhe Sportin” ne Drejtorine e Arsimit Kultures dhe sportit, 

bashkia Tropojë pozicion i lire pune 1 (një) nuk ka kandidat që ka shfaqur interes per 

konkurim.  

2- Specialistë per Turizmin dhe Informacionin ne Drejtorine e Turizmit sherbimeve publike e 

mbeshtetëse bashkia Tropojë pozicion i lire pune 1 (një) nuk ka kandidatë që ka shfaqur 

interes për konkurim .  

3- Specialist për Bujqësine ne Njësit Administrative Fierze dhe Lekbibaj , bashkia Tropojë nga 

1 (një) pozicion  i lire pune në Secilën Njesi Administrative , nuk ka kandidat që ka shfaqur 

interes per konkurim . 

4- Specialist i Burimeve Njerzore në Sektorin e Burimeve Njerzore , Bashkia Tropojë , pozicion 

i lire pune 1 (një) nuk ka kandidate që ka shfaqur interes për konkurim .  

5- Specialist per Ndihmen Ekonomike dhe PAK në Njesite Administrative Tropoje , Fierze , 

Bytyç , Bujan, Llugaj dhe Lekbibaj , Bashkia Tropojë nga 1 (një) pozicion i lirë pune në 

secilen Njësi Administrative nuk ka kandidate që ka shfaqur interes për konkurim .  

6- Specialist për Prokurimet Publike ne Sektorin Juridik Prokurimeve Publike dhe Apelimit 

Tatimore , Bashkia Tropojë 1 (një) pozicion i lire pune , nuk ka kandidatë që ka shfaqur 

interes për konkurim . 

7- Specialist për Pronat dhe Hartografinë ne Sektorin e  Pronave dhe Hartografise në Drejtorinë 

e PZHT , Bashkia Tropojë pozicion i lire pune 1 (një) , nuk ka kandidat që ka shfaqur interes 

për konkurim  .  

8- Specialistë te Sherbimit pyjor ne Drejtorin e Sherbimit pyjor Bashkia Tropojë pozicione të 

lira pune 3 (tre) , nuk ka kandidat  që ka shfaqur interes për konkurim .  



9- Specialist të Shërbimit pyjorë në zonat Bytyç,Tropoje,Lekbibaj dhe zonen Qendër në 

Drejtorinë ë Shërbimit Pyjorë Bashkia Tropojë , 4 (katër) pozicione të lira pune nuk ka 

Kandidate që ka shfaqur interes per konkurim .  

10- Specilaist ne Drejtorine e PZHT ,  Bashkia Tropojë 1 ( një) pozicion i lirë pune nuk ka 

kandidatë që ka shfaqur interes për konkurim  

11- Specialist i Strukturës Apelimit Tatimor ne  Sektorin Juridik Prokurimeve Publike dhe 

Apelimit Tatimore , Bashkia Tropojë 1 (një) pozicion I lire pune , nuk kandidatë që ka 

shfaqur interes për konkurim . 

12- Specialist i ndihmes shoqerore per paaftesinë, invalidetin, të verberit dhe  para e 

tetraplergjiket ne drejtorin ekonomike  Bashkia Tropojë pozicion I lirë pune 1 (një) , nuk ka 

kandidatë që ka shfaqur interes per konkurim .  

 

NJËSIA E MENAXHIMIT BURIMEVE NJERZORE  


