
                                                       

                                                                         
R  E  P  U  B  L  I  K  A    E    S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë  

 

BASHKIA TROPOJE 
 SEKTORI I BURIMEVE NJERZORE 

 
                                                                                                    B.Curri  me  25.03.2019 

 

REZULTATET 
PARAPRAKE TE KONKURIMIT TE PRANIMIT   NE KATEGORINË 

EKZEKUTIVE NE KONKURSIN E ZHVILUAR ME DT. 13 dhe 19.3.2019 
 

     Bazuar ne ligjin 152/2013 “Per nepunesin civil”nenet 22,23,25. dhe kreun e I,II,III dhe  IV te 

V.K.M nr.243  dt.18.03.2015, “per levizjen paralele dhe pranimin  ne kadegorin ekzekutive.  

,Shpallim  listen me Rezultatet paraprake  per konkursin  e zhvilluar me dt.01.03.2018 per 

pranimin  ne kadegorine ekzekutive   

    Në përfundim të konkursit të  zhvilluar  me dt.19.03.2019 për pranimin në nivel ekzekutiv 

shpallim rezultatet paraprake   të konkurimit si më poshtë: 

 
A-Ne administraten e bashkisë Tropoje 
  
1-Specialistë  i  turizmit dhe redaktimit shkresave zyrtare te Bashkisë, Niveli i diplomes  “Master 

professional”  në shkenca shoqërore ose shkenca ekonomike dega “marketing” .  

 

      1-Shqipe  Gjyriqi      79.1 pikë. 

 

2-Specialistë i Apelimit Tatimor  pranë  sektorit juridik  dhe apelimit tatimor  në Bashki niveli  

minimal i diplomes  “Master profesional” në  shkenca  juridike.                                                        

Konkurentë të vlersuar me më  shumë se 70  pikë  nga Komiteti i Përhershem i pranimit  janë : 

 

       1-Jutbina  Qeleposhi           71.1  pikë 

 

3- Specialistë i PZHT në sektorin e  PZHT  në Bashki, niveli  minimal i diplomes  “Master 

profesional” në  shkenca  mjedisore ( inxhinjeri mjedisi ose agromjedisi)  konkurentë të vlersuar 

me më  shum se 70  pikë,  nga Komiteti i Perhershem i pranimit  janë. 

 

       1 -Visjana   Plava               71     pike 

 

4-Specialist i burimeve njerzore  Ne sektorin e burimeve njerzore të Bashkisë, niveli minimal i 

diplomes “Master profesional” ne shkenca shoqerore,ekonomike ose informatike, konkurentë të 

vlersuar me më  shum se 70  pikë,  nga Komiteti i Perhershem i pranimit  janë. 

 

1-  Mirlinda Muçaj             71.7   pike 

 

5- Specialist i pronave dhe hartografis ne sektorin e pronave dhe hartografisë  në Bashki ,niveli 

minimal i diplomes “Master  profesional” në shkencat  bujqesore  dega agronomi,shkenca te 

inxhinjerisë  deget tografisë, gjeodezisë, inxhinjeris mjedisit ose inxhinjeris  pyjore, konkurentë 

të vlersuar me më  shumë se 70  pikë,  nga Komiteti i Përhershem i pranimit  janë. 

 

 



1-Ervis Mahmutaj           pike 79.5 pikë  

 

6-Specialist i arsimit Kultures dhe sportit  në Drejtorinë Arsimore  në Bashki, niveli minimal i 

diplomës “Master professional” ne shkenca shoqerore, dega mesuesi, ose arte të bukura , 

konkurentë të vlersuar me më  shum se 70  pikë,  nga Komiteti i Perhershem i pranimit  janë. 

 

           1-Drita Çela             80.5      pike 

 

7-Specialistë  per paaftësinë dhe invalidetin ne sektorin e ndihmes shoqerore ne Bashki, niveli 

minimal  i diplomes “Master profesinal ” në shkenca sociale ose ekonomike , konkurentë të 

vlersuar me  më  shumë  se 70  pik nga komiteti i perhershem i pranimit si  janë : 

 

        1-Gjerovica Osmaj            82.5   pikë 

        2-Elsa     Musaj                  81.4   pikë 

      

8-Specialist  të Sherbimit Pyjor ne zona dhe Drejtorin e sherbimit pyjoj  te bashkisë niveli i 

diplomes “Baçhelor” në shkenca pyjore, konkurentë të vlersuar me më  shumë  se 70  pik nga 

komiteti i perhershem i pranimit si  janë : 

 

       1-Silvana Murataj     73.4   pikë 

       2-Junik Elezaj           73.      “ 

       3-Besjan Sylaj           71.9     “ 

       4-Elona Hyka            71.8     “ 

       5-Drilon Toska          70        “ 

    

9-Specialistë te ndihmes ekonomike në Njesit Administrative  Bujan,Tropojë,Bytyç Fierzë. 

Niveli i diplomes Baçhelor ne shkenca  sociale ose ekonomike. 

 

-Njesia administrative  Fierze 
 
-Drande Pepkolaj   85.2   pikë 

 

-Njesia Administrative Tropojë: 
 
-Florida  Hoxha      84.5    pikë 

 

-Njesia Administrative Bujan 
 

 -Kujtim Buçpapaj    83.5  pikë  

 -Avni Imeraj             82       “ 

 

-Njesia Administrative  Bytyç 
 

-Gentjan Hajdarmataj      70.6   pikë. 

 

Konkurentet e mesiperm brenda dt.29.03.20189 kanë të drejtën e ankimimit pranë  Komitetit 

Përhershem të Pranimit në kategorin ekzekutive pranë Bashkisë  Tropojë. 

  

 NJËSIA E BURIMEVE NJERZORE  
 

                                    


