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KËSHILLI I QARKUT ELBASAN 

 

                                                                                                                    Elbasan me 05.07.2021 

 

SHPALLJE PER LEVIZJE PARALELE 

PRANIM NE DETYRE NE KATEGORINE EKZEKUTIVE 

 

   Ne zbatim te nenit 22 dhe te 25 Ligjit Nr.152/2013 “Statusi i nepunesit civil”, i ndryshuar,  te 

Kreut II, IV, VII te  VKM Nr.243, date 18.03.2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e 

proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, te VKQ Nr.12 date 12.02.2021 “Per 

Planifikimin Vjetor te Pranimit  ne Sherbimin Civil”; Keshilli i Qarkut Elbasan, shpall 

procedurën për plotësimin e vendit të lirë  në pozicionin;  

  

 Pergjegjes i Zyres se Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes -Librazhd   

kategoria IV- a. 

 

Pozicioni me siper, u ofrohet nepunesve civile te se njejtes kategori per proceduren e levizjes 

paralele. 

Vetem ne rast se ne perfundim te procedures se levizjes paralele, rezulton se ky pozicion eshte 

vakant, ai eshte i vlefshem per konkurim nepermjet procedures se pranimit ne sherbimin civil per 

kategorine ekzekutive. 

 

 
PËR TË DY PROCEDURAT (LËVIZJE PARALELE, PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL ) APLIKOHET 

NË TË NJËJTËN KOHË! 

______________________________________________________________________________ 

15/07/2021 

Afati për dorëzimin e dokumentave për: 

LËVIZJE PARALELE 

______________________________________________________________________________

30/07/2021 

Afati për dorëzimin e dokumentave për: 

PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL 

 

Qellimi i pergjithshem i pozicionit te  punes: 

 

Plotesimi dhe dixhitalizimi i regjistrit te tokes bujqesore ne forme manuale ne bashkepunim me :  

Njesite Administrative te Bashkise Librazhd.  

Qendren e Transferimit te Teknologjive Bujqesore. 

Perditesimi dhe pasqyrimi ne dokumentacionin kadastral te ndryshimeve te ndodhura ne 

kategorine e resurseve. 
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I- Levizja paralele 

Kane te drejte te aplikojne per kete procedure vetem nepunesit civile te se njejtes kategori, ne te 

gjitha institucionet pjese e sherbimit civil. 

 

    1. Kushtet per levizjen paralele 

 Te jete nepunes civil i konfirmuar, brenda se njejtes  kategori ( IV-a) 

 Te mos kete mase disiplinore ne fuqi (te vertetuar me dokument nga institucioni) 

 Te kete te pakten nje vleresim pozitiv (mire ose shume mire) 

 

Kandidatet duhet te plotesojne kriteret e veçanta si vijon: 

 

a.Te zoterojene DND/DIND/  “Master Shkencor”/ ne agronomi/inxhinier agrar/ inxhinier  

    gjeodet/ topograf dhe diploma  “Bachelor” te  jete ne te njejten fushe. 

b. Te kete mbi3( tre) vjet pervoje pune ne pozicionin e pergjegjesit te zyres se administrimit dhe  

     mbrojtjes se tokes, (kategoria IV-a) 

c. Te kete certifikate kualifikimi ose trajnimi ne fushen e administrimit dhe mbrojtjes se tokes. 

 

2. Dokumentacioni, menyra dhe afati i dorezimit. 

 Letëmotivimi për aplikim në vendin vakant; 

 Nje kopje jetëshkrimi, C-V 

 Fotokopje e kartes se idenditetit. 

 Fotokopje e diplomës. Nëse aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, 

atëherë ai duhet ta ketë te njehsuar atë pranë Ministrisë së Arsimit dhe Sportit; 

 Fotokopje e listës së notave. Nëse ka një diplomë dhe listë notash të ndryshme me 

vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëherë aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë 

sipas sistemit shqiptar; 

 Nje kopje e librezës së punës e plotësuar. 

 Vërtetim i gjendjes gjyqësore; 

 Vertetim mjeko-ligjor; 

 Aktin e emerimit si nepunes civil 

 Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; 

 Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi; 

 Certifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; 

Dokumentet do të dorëzohen në zyren e protokoll/arkivit në Keshillin e Qarkut Elbasan: të 

mbyllura në zarf, dorazi, apo në rrugë postare deri me date 15.07.2021. 

 

3. Rezultatet per fazen e verifikimit paraprak. 

 

Pas verifikimit paraprak te dokumentacionit te paraqitur nga kandidatet, ne Keshillin e Qarkut 

Elbasan, sektori i burimeve njerezore me date 16. 07.2021 do te shpalle listen e kandidateve qe 

plotesojne kushtet per levizjen paralele dhe kriteret e vecanta per levizjen paralele si dhe daten, 

vendin dhe oren e sakte ku do te zhvillohet intervista, ne portalin e “Sherbimit Kombetar te  

Punesimit“, ne  faqen e internetit dhe ne stenden e informimit te  publikut   

Ne te njejten date kandidatet  qe nuk i plotesojne kushtet e levizjes paralele dhe kriteret e vecanta 

do te njoftohen individualisht nga sektori i burimeve njerezore, nepermjet adreses tuaj,per 

shkaqet e moskualifikimit. 
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4. Fushat e njohurive, aftesite dhe cilesite mbi te cilat do te zhvillohet intervista 

 Njohuri mbi Ligjin 139/2015  „Per vetwqeverisjen vendore“, 

 Njohuri mbi Ligjin nr.152/2013 „Per nepunesin civil“, i ndryshuar. 

 Njohuri mbi Ligjin nr. 9131, date 08.09.2003“Per rregullat e etikes ne administraten publike“  

 Njohuri mbi te drejtën e informimit për dokumentat zyrtare, i ndryshuar, 

 Njohuri mbi Ligjin nr. 10257 date 25.03.2010 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne Ligjin 

nr.8752, date 26.03.2001 “Per krijimin dhe funksionimin e strukturave per administrimin 

dhe  mbrojtjen e tokes” 

 Ligjin nr. 7501, datë 19.07.1991, “Për tokën”; 

 Ligjin nr. 9244, datë 17.6.2004, “Për mbrojtjen e tokës bujqësore”; 

 VKM-në nr. 121, datë 17.2.2011, “Për mënyrat e ushtrimit të funksioneve nga drejtoritë e 

administrimit dhe mbrojtjes së tokës në qarqe dhe zyrat e menaxhimit dhe mbrojtjes së 

tokës në komunë ose bashki” 

5. Menyra e vleresimit te kandidateve 

 

Kandidat do te vleresohen per jeteshkrimin, eksperiencat, trajnimet, kualifikimet e lidhura me 

fushen, si dhe vleresimet pozitive. Totali i pikeve per kete vleresim eshte 40 pike. 

 

Kandidatet gjate intervistes se strukturuar me goje do te vleresohen ne lidhje me: 

 

 Njohurite, aftesite, kompetencen ne lidhje me pershkrimin e pozicionit te punes. 

 Eksperiencen e tyre te meparshme 

 Motivimin, aspiratat dhe pritshmerite e tyre per karrieren. 

 

Totali i pikeve ne perfundim te intervistes se strukturuar me goje eshte 60 pike. 

 

6. Data e daljes se rezultateve te konkurimit dhe menyra e komunikimit. 

Ne perfundim te vleresimit te kandidateve, sektori i burimeve njerezore do te shpalle fituesin ne 

portalin “Sherbimi Kombetar i Punesimit”, ne faqen e internetit te institucionit, ne stenden e 

informimit te publikut. 

 

II- Pranimi ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive. 

 

Vetem ne rast se pozicioni i renditur ne fillim te kesaj shpalljeje, ne perfundim te 

procedures levizje paralele, rezulton se ende eshte vakant, ai eshte i vlefshem per 

konkurimin e procedures se pranimit ne sherbimin civil per  kategorine ekzekutive. 

Kandidatët duhet të plotësojnë KËRKESAT E PËRGJITHSHME për pranimin në Shërbimin 

Civil në përputhje me nenin 21 të ligjit nr.152/2013, "Për nëpunësin civil", i ndryshuar si më 

poshte; 

a) të jetë shtetas shqiptar; 

b)  të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 

c) të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur; 

d) të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse; 

e) të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për 

kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje; 
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f)  ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është 

shuar sipas këtij ligji; 

g)  të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesat e tjera të 

posaçme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës. 

h) Kandidatet  duhet te plotesojne kriteret e  vecanta si vijon: 

 Te zoteroje  diplome te nivelit DND/DIND/ “Master Shkencor”/ ne agronomi/inxhinier 

agrar/ inxhinier gjeodet/ topograf dhe diploma “Bachelor” te  jete ne te njejten fushe. 

 Te kete aftesi te mira komunikuese dhe te jete i/e afte te punoj ne grup.  

 Te kete mbi 1(nje) vit  eksperience pune ne fushen perkatese. 

 Te kete njohuri shume te mira mbi Ligjin nr. 10257 date 25.03.2010. 

 

  Kandidatet qe do te aplikojne duhet te dorezojne dokumentat si me poshte:  

 Letërmotivimi për aplikim në vendin vakant; 

 Fotokopje e kartes se idenditetit. 

 Nje kopje jetëshkrimi; 

 Fotokopje e diplomës. Nëse aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, 

atëherë ai duhet ta ketë te njehsuar atë pranë Ministrisë së Arsimit dhe Sportit; 

 Fotokopje e listës së notave. Nëse ka një diplomë dhe listë notash të ndryshme me 

vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëherë aplikanti duhet ta ketë të konvertuar 

atë sipas sistemit shqiptar; 

 Vërtetim i gjendjes gjyqësore; 

 Vertetim mjeko-ligjor; 

 Nje kopje e librezës së punës e plotësuar; 

 Certifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; 

Pas verifikimit paraprak te dokumentacionit te paraqitur nga kandidatet ne Keshillin e Qarkut 

Elbasan, sektori i  burimeve njerezore me  date 05/.08/2021 do te shpalle listen e kandidateve, qe 

plotesojne kerkesat e pergjitheshme dhe te veçanta për pranimin në Shërbimin Civil, te cilet do te  

vazhdojne konkurimin per ne fazen e dyte ne portalin e “Sherbimit Kombetar te Punesimit“, ne  

faqen e internetit te institucionit dhe ne stenden e informimit te publikut. 

  Lista  do te permbaj 

 daten e daljes se rezultateve te verifikimit paraprak, 

 daten, vendin dhe oren ku do te  zhvillohet konkurimi, 

 menyren e vleresimit te kandidateve. 

Per sqarime te metejshme mund te na kontaktoni ne adresen e e-mail: qarkuelbasan@gmail.com 

                                                                                         

                                                                                         KRYETARI 

                                                                                                                   Bukurosh STAFA 
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