
_____________________________  _______________________  

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

BASHKIA PËRMET 

 

 

 

SHPALLJE  

PËR LËVIZJE PARALELE 

PRANIM NË SHËRBIM CIVIL 

NË PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË NË KATEGORINË EKZEKUTIVE 

 

Specialist i Shëndetësisë, niveli minimal i diplomës “Bachelor” 
 

Në zbatim të nenit 32 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut III, 
VIII të Vendimit nr.  Vendim  Nr. 243, datë 18.03.2015 I ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018          

”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive                

Bashkia Përmet shpall procedurën për plotësimin e vëndeve të lira për  pozicionin : 

 

Specialist i Shëndetësisë                                 Kategoria  IV-b                       1 vend  vakant 

 

. Pozicionet më sipër, u ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes 
paralele! Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se 
ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në 
shërbimin civil për kategorinë ekzekutive. 
 

 

PËR TË DY PROCEDURAT (LEVIZJE PARALELE, PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL ) APLIKOHET NË 
TË NJËJTËN KOHË. 

 

       

Afati për dorëzimin e dokumentave për:               
LëVIZJE PARALELE                                                                                                               30.05.2022                            

       

Afati për dorëzimin e dokumentave për: 
PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL                                                                               05.06.2022 

 



    

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është: 

 

1. Kontrolli  i  kushteve  higjeno  sanitare, dezinfektuese  në  institucionet  e  arsimit  

parashkollor  dhe  shkolla, publike. 

2. Monitorimi  i  tregjeve  publike, ambjente  të  tjera  publike  si  lulishte, parqe, rrugë  etj.       

3.  Te bashkëpunoje me  DSHP   për  kontrrollet e  detyrueshme  të  fëmijëve  dhe  të                   

nxënesve  tek  stomatologu.                                                                                                                   

4.  Të ndjekë  në  vijimësi cilësine  e  ujit  te  pijshëm  ne  bashkëpunim  me DSHP 

 

1 LËVIZJA PARALELE 

 

1 LËVIZJA PARALELE 

 

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në 
të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.  

1.1 KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon: 

a- Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori;  
b- Të mos kenë masë disiplinore në fuqi;  
c- Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.  

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e veçanta si vijon: 

a- Të zotërojë diplomë  të nivelit "Bachelor" ne nje nga deget e Fakultetit te 

Mjekesise/Veterinari.  

b- Te kete eksperience pune te pakten 1 vit në administratën publike ose private. 

c- Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze te Çertifikuara ose me Diplome 

d- Te kete njohuri te mira te programeve komjuterike baze 
 



 

Kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21 të ligjit nr. 152/2013 i ndryshuar 

        a) të jetë shtetas shqiptar; 
        b) të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
        c) të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur; 
        ç) të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse; 
        d) 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; 
      dh) ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është 
shuar  

            sipas këtij ligji; 
       e) të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesat e tjera të  
            posaçme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës. 
 

 

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë pranë Bashkisë Përmet dokumentat si më poshtë:  

a- Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në 
linkun:http://dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard  

b - Fotokopje e noterizuar e diplomës/listës së notave (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për 
diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit 
dhe e Sportit; 

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);  
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);  
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  
f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;  
g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; 
h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi; 
i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet 
pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 
 

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë ose dorazi në Zyrën e Administratës së Bashkisë Përmet me 

adresë  Sheshi “Abdyl Frashëri “ , kati katërt brenda datës  30.05.2022 

 

 



 

1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

 

Në datën 01.06.2020, njësia përgjegjëse për burimet njerëzore do të shpallë në faqen zyrtare të 
Bashkisë Përmet, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendën e informimit 

publik të Bashkisë listën e kandidateve që plotesojnë kushtet e levizjes paralele dhe kriteret e 

veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet konkurrimi. 

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e levizjes paralele dhe kriteret e 

veçanta do të njoftohen individualisht nga njësia përgjegjëse për burimet njerëzore në Bashkinë 
Përmet, në rrugë elektronike e-mail, telefonike  për shkaqet e mos kualifikimit . 

 

1.4 
FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET 

INTERVISTA 

 

Kandidatët do të vlerësohen pë njohuritë e tyre  në lidhje me:                                                                                           

 Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:                                          
a. Njohurite  mbi  ligjin  Nr. 10 138,date 11.05.2009  “Per  shendetin  publik”                                                                         
b. Njohurite  mbi ligjin  Nr.139/2015,  date  17.12.2015  “per veteqeverisjen  vendore “                                            
c. Njohurite  mbi ligjin   Nr.10 107  dt  30.03.2009  “Për kujdesin shëndetësor në Republiken e 

Shqipërisë”.       

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

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;  
b- Eksperiencën e tyre të mëparshme; 
c- 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://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015 

 

 

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


 

1.5 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT 

 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, informacioni për fituesin do te shpallet në portalin 
“Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe Stendat e Informimit publik.  

 

2 PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL 

 

   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 procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë 
ekzekutive. Këtë informacion do ta merrni, duke filluar nga data 01/06/2022 

 

2.1 
KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL DHE K

VEÇANTA 

Për këtë procedurë 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:  

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;  
f - 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 kërkesat e posaçme si vijon: 

a- Të zotërojë diplomë te nivelit "Bachelor" në një nga degët e Fakultetit te 

Mjekesise/Veterinari;   

b- Te kete experience pune te pakten 1 vit në administratën publike ose private. 
c- Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze te Çertifikuara ose me Diplome 

d- Te kete njohuri te mira te programeve komjuterike baze 

 



2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:  
 

a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: 
http://lgu.dap.gov.al/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx 

b - Fotokopje të diplomës . Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet 
njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit; 

c - Fotokopje të librezës së punës  
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);  
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  
f – Vertetim per gjendjen gjyqësore;  
g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet 
pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 
 

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër do te behet prane Zyres se 

Administrates te Bashkise Permet.  

 

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave për procedurën e pranimit në kategorinë ekzekutive 
duhet të bëhet brenda datës: 05/06/2022  

 

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

 

 Në datën 07/06/2022, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore do të shpallë në portalin 
Sherbimi Kombetar i Punesimit dhe ne  stendat e informimit publik, listën e kandidatëve që 
plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për proceduren e pranimit në kategorinë ekzekutive, si 
dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista. 
 

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 Zyra e Administrates, 

për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail). 

 

2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI DHE INTERVISTA 

 

Kandidatët do të testohen në lidhje me: 
 

 Ligjin Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar 

 ligjin  Nr. 10 138,date 11.05.2009  “Per  shendetin  publik”                                                                                
 Ligjin nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore" 

 Ligjin nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”; 
 Ligjin   Nr.10 107  dt  30.03.2009  “Për kujdesin shëndetësor në Republiken e 

Shqipërisë”.       

http://lgu.dap.gov.al/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx


 

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

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

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

 

 

 

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: 

a - Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë; 
b - Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre 
për karrierën, deri në 25 pikë;  
c - 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://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015 

 

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

 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, NJBNJ do të shpallë në faqen zyrtare të Bashkisë 
Përmet, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendën e informimit publik të 

Bashkisë të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë proçedurë do të njoftohen individualisht në 
mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail, telefonit etj.) 

 

 

NJËSIA PËRGJEGJËSE E BURIMEVE NJERËZORE 

 

BASHKIA PERMET 

 

 

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


_____________________________ _______________________  

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

BASHKIA PËRMET 

 

 

SHPALLJE  

PËR LËVIZJE PARALELE 

PRANIM NË SHËRBIM CIVIL 

NË PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË NË KATEGORINË EKZEKUTIVE 

 
Niveli minimal i diplomes “Bachelor” 

Në zbatim të nenit 32 tëLigjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, I ndryshuar si dhe të Kreut III, 

VIII të Vendimit nr. Vendim Nr. 243, datë 18.03.2015 i ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018          

”Për pranimin,lëvizjen paralele, periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive Bashkia 

Përmet shpall procedure për plotësimin e vëndeve të lira për  pozicionin : 

 

Specialist  Projektesh                                   Kategoria IV-b                         2  vende  vakante 

 

.Pozicionet më sipër, u ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes 

paralele! Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të procedures së lëvizjes paralele, rezulton se 

ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedures së pranimit në 

shërbimin civil për kategorinë ekzekutive. 

 

PËR TË DY PROCEDURAT (LEVIZJE PARALELE, PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL ) APLIKOHET NË 
TË NJËJTËN KOHË. 

       

Afati për dorëzimin e dokumentave për: 
LËVIZJE PARALELE                                                    30.05.2022 

       

Afati për dorëzimin e dokumentave për: 
PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL                             05.06.2022 
 

 
    



Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si mësipër është: 

 

1.  Hulumton dhe kërkon për projekte nga agjencitë dhe institucionet me të cilat 
bashkëpunon Bashkia Përmet  

2.  Bën hartimin dhe planifikimin e projekteve në bazë të metodologjisë së projekteve;  
3.  Asiston në hartimin e projekteve duke vlerësuar kostot në përputhje me vendimet në 

fuqi duke bashkëpunuar me Sektorin e Financës, Burimeve Njerëzore dhe të tjera sipas 
rastit;  

4.  Ndjek zbatimin e aktiviteteve të projektit dhe sigurohet që projekti të zhvillohet 
normalisht dhe dorëzon raporte të qarta dhe koncize me shkrim;  

5.  Përpilon të dhëna, vlerëson qëndrueshmërinë dhe ndikimin e projektit dhe ofron këshillat 
për të zgjidhur probleme të cilat dalin gjatë evoluimit të projektit;  

6.  Bashkëpunon me shumëllojshmëri profesionistësh duke përfshirë partnerët dhe 
donatorët, si dhe nënkontraktorët për punë e shërbime;  

7.  Mbikëqyr punën e ekspertëve të jashtëm të përfshirë në zbatimin e projekteve;  
8..  Mban të dhëna të sakta në lidhje me kryerjen e aktiviteteve të projektit.  

 

 

1 LËVIZJA PARALELE 

 

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedure vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në 

të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.  

1.1 KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon: 

a- Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori;  

b- Të mos kenë masë disiplinore në fuqi;  

c- Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.  

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e veçanta si vijon: 

a- Të zotërojë diplomë të nivelit "Bachelor". 

b- Të ketë eksperiencë pune të  paktën 1 vit në administratën publike ose private. 

c- Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze të Çertifikuara ose me Diplomë. 

d- Të ketë njohuri të mira të programeve komjuterike bazë. 
 

 



Kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21 të ligjit nr. 152/2013  i ndryshuar 

a) të jetë shtetas shqiptar; 

b) të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 

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

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

dh) ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar 

sipas këtij ligji; 

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

posaçme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës. 
 

 

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë pranë Bashkisë Përmet dokumentat si  më poshtë:  

a- Jetëshkrim I plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: 
http://dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard 

b – Fotokopje e noterizuar e diplomës/listës së notave (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për 
diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit 

dhe e Sportit; 

c – Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);  
d – Fotokopje të letërnjoftimit (ID);  
e – Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  
f – Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;  
g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; 

h – Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi; 

i – Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet 

pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 

 

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë ose dorazi në Zyrën e Administratës së Bashkisë 

Përmet me adresë Sheshi “Abdyl Frashëri “ , kati katërt brenda dates 30.05.2022. 

1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

Në datën 31.05.2022 ,njësia përgjegjëse për burimet njerëzore do të shpallë në portalin 
“Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendën e informimit publik të Bashkisë listën e 
kandidateve që plotesojnë kushtet e levizjes paralele dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, 
vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet konkurrimi. 



Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kriteret e 

veçanta do të njoftohen individualisht nga njësia përgjegjëse për burimet njerëzore në Bashkinë 
Përmet, në rrugë elektronike e-mail, telefonike  për shkaqet e mos kualifikimit . 

1.4 
FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET 
INTERVISTA 

 

Kandidatët do të vlerësohen pë njohuritë e tyre  në lidhje me: 

1.Njohuritë mbi Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;. 
2.Njohuritë mbi Ligjin Nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar) si dhe aktet nënligjore 
dalë  në zbatim të tij 
3. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; i ndyshuar 
4. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i 
ndryshuar, të ndryshuar 
5. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizmin dhe funksionimin e administratës 
shtetërore” 

6. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” 

7. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale" 

8.Urdhrin 113/2019 per Platformen e Partneritetit per Integrimin Evropian 

9.VKM 450,26.07.2018”Per bashkerendimin dhe koordinimin e procesit te integrimit evropian 
ndermjet qeverisjes qendrore dhe njesive te qeverisjes vendore” 

10. VKM 749/2018 per Krijimin e Strukturave Negociuse. 
 

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, “Për procesin e 
plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil nëpërmjet procedures së lëvizjes paralele, ngritjes në 
detyrë për kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë 
ekzekutive nëpërmjet konkurrimit të hapur”, të Departamentit të Administratës Publike www.dap.gov.al.  

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

 

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015  

1.5 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 Stendat e  Informimit publik.  

2 PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL 

 

   Vetëm në rast se nga pozicionet e renditura në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të 

procedures së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, këto pozicione janë të 
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vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedures së pranimit në shërbimin civil për kategorinë 

ekzekutive. Këtë informacion do ta merrni, duke filluar nga data 01.06.2022  

 

2.1 
KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL  

DHE KRITERET E VEÇANTA 

Për këtë procedure 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:  

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;  

f – 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 kërkesat e posaçme si vijon: 

a- Të zotërojë diplomë të nivelit "Bachelor" . 

b- Të ketë eksperiencë pune të paktën 1 vit në administratën publike ose private. 

c- Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze të Çertifikuara ose me Diplomë. 
d- Të ketë njohuri të mira të programeve komjuterike bazë. 

 

2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si mëposhtë:  
 

a – Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: 

http://lgu.dap.gov.al/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx 

b – Fotokopje të diplomës . Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet 

njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit; 

c – Fotokopje të librezës së punës 

d – Fotokopje të letërnjoftimit (ID);  
e – Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  
f – Vertetim per gjendjen gjyqësore;  
g – Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet 

pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 

 

http://lgu.dap.gov.al/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx


Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara mësipër do të bëhet pranë Zyrës së 

Administratës të Bashkisë Përmet. 

 

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave për procedurën e pranimit në kategorinë ekzekutive 

duhet të bëhet brenda datës: 05.06.2022 

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

 

 Në datën 07.06.2022, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore do të shpallë në portalin 

Sherbimi Kombetar i Punesimit dhe ne  stendat e informimit publik, listën e kandidatëve që 
plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për proceduren e pranimit në kategorinë ekzekutive, 
si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista. 
 

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 NJMBNJ, për 
shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail). 

 

2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA 

 

Kandidatët do të vlerësohen pë njohuritë e tyre  në lidhje me: 

1.Njohuritë mbi Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;. 
2.Njohuritë mbi Ligjin Nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar) si dhe aktet nënligjore 
dalë  në zbatim të tij 
3. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; i ndyshuar 
4. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i 
ndryshuar,të ndryshuar 
5. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizmin dhe funksionimin e administratës 
shtetërore” 

6. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” 

7. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale" 

8.Urdhrin 113/2019 per Platformen e Partneritetit per Integrimin Evropian 

9.VKM 450,26.07.2018”Per bashkerendimin dhe koordinimin e procesit te integrimit evropian 
ndermjet qeverisjes qendrore dhe njesive te qeverisjes vendore” 

10. VKM 749/2018 per Krijimin e Strukturave Negociuse. 
 

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, “Për procesin e 
plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil nëpërmjet procedures së lëvizjes paralele, ngritjes në 

detyrë për kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë 
ekzekutive nëpërmjet konkurrimit të hapur”, të Departamentit të Administratës Publike www.dap.gov.al.  

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

 

 

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE 
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Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: 

a - Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë; 
b - Intervistën e strukturuar me gojë që konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e 
tyre për karrierën, deri në 25 pikë;  
c - 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://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015 

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

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, NJBNJ do të shpallë në faqen zyrtare të Bashkisë 
Përmet, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendën e informimit publik të 
Bashkisë të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë proçedurë do të njoftohen individualisht në 
mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail, telefonit etj.) 

 

 

NJËSIA PËRGJEGJËSE E BURIMEVE NJERËZORE 

BASHKIA PËRMET 

 

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


_____________________________ _______________________  

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

BASHKIA PËRMET 

 

 

SHPALLJE  

PËR LËVIZJE PARALELE 

PRANIM NË SHËRBIM CIVIL 

NË PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË NË KATEGORINË EKZEKUTIVE 

 
Niveli minimal i diplomes “Bachelor” 

Në zbatim të nenit 32 tëLigjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, I ndryshuar si dhe të Kreut III, 

VIII të Vendimit nr. Vendim Nr. 243, datë 18.03.2015 i ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018          

”Për pranimin,lëvizjen paralele, periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive Bashkia 

Përmet shpall procedure për plotësimin e vëndeve të lira për  pozicionin : 

 

Specialist Integrimi                                       Kategoria IV-b                             1  vend vakant 

 

.Pozicionet më sipër, u ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes 

paralele! Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të procedures së lëvizjes paralele, rezulton se 

ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedures së pranimit në 

shërbimin civil për kategorinë ekzekutive. 

 

PËR TË DY PROCEDURAT (LEVIZJE PARALELE, PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL ) APLIKOHET NË 
TË NJËJTËN KOHË. 

       

Afati për dorëzimin e dokumentave për: 
LËVIZJE PARALELE                                                    30.05.2022 

       

Afati për dorëzimin e dokumentave për: 
PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL                             05.06.2022 
 

 
    



Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si mësipër është: 

 

 Organizimi i aktiviteteve informuese dhe promovuese mbi programet dhe projektet e Bashkimit Evropian, me mbikëqyrjen dhe mbështetjen e strukturave të Koordinatorit Kombëtar të Instrumentit të Parazgjerimit (NIPAC); 

 Hartimi çdo 6 (gjashtë) muaj ose, nëse kërkohet sipas rastit, i raportit për Ministrinë e Brendshme dhe Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, lidhur me përmbushjen e kritereve dhe të standardeve që rrjedhin nga procesi i integrimit evropian për funksionet e veta apo të deleguara të bashkisë. 
 Përgatitja dhe shpërndarja e informacionit lehtësisht të kuptueshëm, mbi projektet e financuara nga programet e asistencës së BE dhe donatorët e tjerë, ku përfituese është 

Bashkia  

 Transmetimi i rregullt tek publiku dhe grupet e tjera të interesit, i informacionit dhe rezultateve mbi procesin e integrimit evropian, për politikat e BE-së dhe mundësitë për përfitim nga asistenca e Bashkimit Evropian;  
 Përgatitja dhe publikimi në seksionin “Këndi i BE-së, në faqen e internetit të Bashkisë, të informacioneve të strukturuara mbi Bashkimin Evropian, procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, si dhe mbi programet/projektet e financuara nga BE dhe donatorët e tjerë, në territorin e Bashkisë apo Qarkut.  

 Të përpilojë, analizojë dhe vlerësojë të dhënat përkatëse dhe informacione me qëllim që të kontribuojë në zhvillimin, mbështetjen, zbatimin dhe/ose monitorimin e planeve dhe strategjive lokale dhe kombëtare të lidhura me çështjet e integrimit europian.    

 Të analizojë dhe informojë administratën e bashkisë mbi rezultatet e vlerësimit të performancës duke vënë në dispozicion raportin vjetor të vlerësimit të performancës;  
 Të asistojë në veçanti kërkimet mbi fondet dhe programet e BE-së si, dhe donatorëve të tjerë dhe përgatitjen e projekteve dhe proçesin e aplikimit, dhe të monitorojë proçesin   e zbatimit të tyre; 
 Të asistojë qytetarët me informacione mbi BE-në dhe programet e politikat e saj; 
 Të informojë Ministritë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministrinë e Brendëshme dhe Delegacionin e Bashkimit Europian për organizmin e aktiviteve me qytetaret lidhur me çështjet e BE-se apo ditët europiane dhe ndërkombëtare.  
 Të asistojë Delegacionin e BE-së gjatë organizimit të aktivitete të ndryshme në teritorin e Bashkisë.   
 Të mbledhë informacione nga qytetarët dhe administrata vendore mbi nevojat për informacion lidhur më çështje të BE-së  

 

 

 

 



1 LËVIZJA PARALELE 

 

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedure vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në 

të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.  

1.1 KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon: 

a- Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori;  

b- Të mos kenë masë disiplinore në fuqi;  

c- Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.  

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e veçanta si vijon: 

a- Të zotërojë diplomë të nivelit "Bachelor". 

b- Të ketë eksperiencë pune të  paktën 1 vit në administratën publike ose private. 

c- Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze të Çertifikuara ose me Diplomë. 

d- Të ketë njohuri të mira të programeve komjuterike bazë. 
 

 

Kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21 të ligjit nr. 152/2013  i ndryshuar 

a) të jetë shtetas shqiptar; 

b) të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 

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

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

dh) ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar 

sipas këtij ligji; 

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

posaçme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës. 
 

 

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë pranë Bashkisë Përmet dokumentat si  më poshtë:  



a- Jetëshkrim I plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: 
http://dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard 

b – Fotokopje e noterizuar e diplomës/listës së notave (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për 
diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit 

dhe e Sportit; 

c – Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);  
d – Fotokopje të letërnjoftimit (ID);  
e – Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  
f – Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;  
g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; 

h – Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi; 

i – Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet 

pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 

 

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë ose dorazi në Zyrën e Administratës së Bashkisë 

Përmet me adresë Sheshi “Abdyl Frashëri “ , kati katërt brenda dates 30.05.2022. 

1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

Në datën 01.06.2022 ,njësia përgjegjëse për burimet njerëzore do të shpallë në portalin 
“Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendën e informimit publik të Bashkisë listën e 
kandidateve që plotesojnë kushtet e levizjes paralele dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, 
vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet konkurrimi. 

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kriteret e 

veçanta do të njoftohen individualisht nga njësia përgjegjëse për burimet njerëzore në Bashkinë 
Përmet, në rrugë elektronike e-mail, telefonike  për shkaqet e mos kualifikimit . 

1.4 
FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET 
INTERVISTA 

 

1.Njohuritë mbi Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;. 
2.Njohuritë mbi Ligjin Nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar) si dhe aktet nënligjore dalë   
    në zbatim të tij 
3. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; i ndyshuar 

4. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i  
    ndryshuar, të ndryshuar 

5. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizmin dhe funksionimin e administratës shtetërore” 

6. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” 

7. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale" 

8.Urdhrin 113/2019 per Platformen e Partneritetit per Integrimin Evropian 9.VKM 450,26.07.2018”Per bashkerendimin dhe koordinimin e procesit te integrimit evropian   

    ndermjet qeverisjes qendrore dhe njesive te qeverisjes vendore” 



10. VKM 749/2018 per Krijimin e Strukturave Negociuse. 
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, “Për procesin e 
plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil nëpërmjet procedures së lëvizjes paralele, ngritjes në 
detyrë për kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë 
ekzekutive nëpërmjet konkurrimit të hapur”, të Departamentit të Administratës Publike www.dap.gov.al.  

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

 

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015  

1.5 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 Stendat e  Informimit publik.  

2 PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL 

 

   Vetëm në rast se nga pozicionet e renditura në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të 

procedures së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, këto pozicione janë të 

vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedures së pranimit në shërbimin civil për kategorinë 

ekzekutive. Këtë informacion do ta merrni, duke filluar nga data 01.06.2022  

 

2.1 
KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL  

DHE KRITERET E VEÇANTA 

Për këtë procedure 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:  

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;  

f – 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 kërkesat e posaçme si vijon: 
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a- Të zotërojë diplomë të nivelit "Bachelor" . 

b- Të ketë eksperiencë pune të paktën 1 vit në administratën publike ose private. 

c- Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze të Çertifikuara ose me Diplomë. 
d- Të ketë njohuri të mira të programeve komjuterike bazë. 

 

2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si mëposhtë:  
 

a – Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: 

http://lgu.dap.gov.al/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx 

b – Fotokopje të diplomës . Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet 

njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit; 

c – Fotokopje të librezës së punës 

d – Fotokopje të letërnjoftimit (ID);  
e – Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  
f – Vertetim per gjendjen gjyqësore;  
g – Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet 

pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 

 

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara mësipër do të bëhet pranë Zyrës së 

Administratës të Bashkisë Përmet. 

 

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave për procedurën e pranimit në kategorinë ekzekutive 

duhet të bëhet brenda datës: 05.06.2022 

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

 

 Në datën 07.06.2022, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore do të shpallë në portalin 

Sherbimi Kombetar i Punesimit dhe ne  stendat e informimit publik, listën e kandidatëve që 
plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për proceduren e pranimit në kategorinë ekzekutive, 
si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista. 
 

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 NJMBNJ, për 
shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail). 

 

2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA 

 

1.Njohuritë mbi Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;. 
2.Njohuritë mbi Ligjin Nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar) si dhe aktet nënligjore 
dalë   
    në zbatim të tij 
3. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; i ndyshuar 

http://lgu.dap.gov.al/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx


4. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i  
    ndryshuar, të ndryshuar 
5. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizmin dhe funksionimin e administratës 
shtetërore” 

6. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” 

7. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale" 

8.Urdhrin 113/2019 per Platformen e Partneritetit per Integrimin Evropian 

9.VKM 450,26.07.2018”Per bashkerendimin dhe koordinimin e procesit te integrimit evropian   

    ndermjet qeverisjes qendrore dhe njesive te qeverisjes vendore” 

10. VKM 749/2018 per Krijimin e Strukturave Negociuse. 
 
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, “Për procesin e 
plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil nëpërmjet procedures së lëvizjes paralele, ngritjes në 
detyrë për kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë 
ekzekutive nëpërmjet konkurrimit të hapur”, të Departamentit të Administratës Publike www.dap.gov.al.  

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

 

 

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: 

a - Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë; 
b - Intervistën e strukturuar me gojë që konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e 
tyre për karrierën, deri në 25 pikë;  
c - 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://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015 

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

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, NJBNJ do të shpallë në faqen zyrtare të Bashkisë 
Përmet, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendën e informimit publik të 
Bashkisë të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë proçedurë do të njoftohen individualisht në 
mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail, telefonit etj.) 

 

 

NJËSIA PËRGJEGJËSE E BURIMEVE NJERËZORE 

BASHKIA PËRMET 

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

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

BASHKIA PËRMET 

 

SHPALLJE  

PËR LËVIZJE PARALELE 

PRANIM NË SHËRBIM CIVIL 

NË PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË NË KATEGORINË EKZEKUTIVE 

 

Specialist i Trashëgimisë Kulturore, niveli minimal i diplomës “Bachelor” 
 

Në zbatim të nenit 32 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut III, 
VIII të Vendimit nr.  Vendim  Nr. 243, datë 18.03.2015 I ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018          

”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive                

Bashkia Përmet shpall procedurën për plotësimin e vëndeve të lira për  pozicionin : 

 

Specialist i trashëgimisë kulturore                 Kategoria  IV-b                    1 vend  vakant 

 

. Pozicionet më sipër, u ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes 
paralele! Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se 
ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në 
shërbimin civil për kategorinë ekzekutive. 
 

 

PËR TË DY PROCEDURAT (LEVIZJE PARALELE, PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL ) APLIKOHET NË 
TË NJËJTËN KOHË. 

 

       

Afati për dorëzimin e dokumentave për:               
LëVIZJE PARALELE                                                                                                               30.05.2022                            

       



Afati për dorëzimin e dokumentave për: 
PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL                                                                               05.06.2022 

 

    

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është: 

 

1. I gjithë aktiviteti i sektorit udhëhiqet nga Specialisti i Trashëgimisë Kulturore. 

2. Të prezantojë vlerat e Trashëgimisë Kulturore material, Historike të qytetit. 
3. Të ngrejë muzeun e Trashëgimisë Kulturore Përmet. 
4. Të organizojë ekspozita me objektiv në fushën kulturore materiale , të prodhimeve 

tradicionale , ekspozita me figura të artit figurative. 
5. Të sensibilizojë komunitetin për rëndësinë e vlerave muzeale, me qëllim që të krijojë 

premisa për mbledhjen e vlerave të paekspozuara më parë 

1 LËVIZJA PARALELE 

 

1 LËVIZJA PARALELE 

 

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në 
të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.  

1.1 KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon: 

a- Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori;  
b- Të mos kenë masë disiplinore në fuqi;  
c- Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.  

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e veçanta si vijon: 

a- Të zotërojë diplomë  të nivelit "Bachelor" në një nga degët e Shkencave Shoqërore;   

b- Te kete eksperience pune te pakten 1 vit në administratën publike . 

c- Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze. 

d- Te kete njohuri te mira te programeve komjuterike baze 
 

Kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21 të ligjit nr. 152/2013 i ndryshuar 

        a) të jetë shtetas shqiptar; 



        b) të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
        c) të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur; 
        ç) të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse; 
        d) 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; 
      dh) ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është 
shuar sipas këtij ligji; 
       e) të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesat e tjera të 
posaçme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës. 
 

 

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë pranë Bashkisë Përmet dokumentat si më poshtë:  

a- Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në 
linkun:http://dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard  

b - Fotokopje e noterizuar e diplomës/listës së notave (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për 
diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit 

dhe e Sportit; 

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);  
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);  
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  
f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;  
g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; 

h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi; 
i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet 
pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 
 

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë ose dorazi në Zyrën e Administratës së Bashkisë Përmet me 

adresë  Sheshi “Abdyl Frashëri “ , kati katërt brenda datës  30.05.2022. 

 

1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

 

Në datën 01.06.2022 njësia përgjegjëse për burimet njerëzore do të shpallë në faqen zyrtare të 
Bashkisë Përmet, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendën e informimit 

publik të Bashkisë listën e kandidateve që plotesojnë kushtet e levizjes paralele dhe kriteret e 

veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet konkurrimi. 



Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e levizjes paralele dhe kriteret e 

veçanta do të njoftohen individualisht nga njësia përgjegjëse për burimet njerëzore në Bashkinë 
Përmet, në rrugë elektronike e-mail, telefonike  për shkaqet e mos kualifikimit . 

 

1.4 
FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET 
INTERVISTA 

 

Kandidatët do të vlerësohen për njohuritë e tyre  në lidhje me: 

a) Njohuritë mbi Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;. 
b) Njohuritë mbi Ligjin Nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar) si dhe aktet 

nënligjore dalë  në zbatim të tij 
c) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën 

publike”. 

d) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 44/2015, “Kodi i Proçedurave Administrative të Republikës së 
Shqipërisë”. 

e) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; 
f) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i 

ndryshuar, të ndryshuar 

g) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizmin dhe funksionimin e administratës 
shtetërore” 

h) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” 

i) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale 

 

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

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës; 
b- Eksperiencën e tyre të mëparshme; 
c- 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://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015  

1.5 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT 

 

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, informacioni për fituesin do te shpallet në portalin 
“Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe Stendat e Informimit publik.  

2 PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL 

 

   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 procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë 
ekzekutive. Këtë informacion do ta merrni, duke filluar nga data 01.06.2022  

 

2.1 
KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL DHE K

VEÇANTA 

Për këtë procedurë 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:  

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;  
f - 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 kërkesat e posaçme si vijon: 

a- Të zotërojë diplomë të nivelit "Master" në një nga  degët e Shkencave Shoqërore;   

b- Te kete eksperience pune te pakten 1 vit në administratën publike ose private. 
c- Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze. 

d- Te kete njohuri te mira te programeve komjuterike baze. 

 

2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:  
 

a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: 

http://lgu.dap.gov.al/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx 

http://lgu.dap.gov.al/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx


b - Fotokopje të diplomës . Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet 
njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit; 

c - Fotokopje të librezës së punës  
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);  
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  
f – Vertetim per gjendjen gjyqësore;  
g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet 
pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 
 

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër do te behet prane Zyres se 
Administrates te Bashkise Permet.  

 

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave për procedurën e pranimit në kategorinë ekzekutive 
duhet të bëhet brenda datës: 05/06/2022  

 

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

 

 Në datën 07/06/2022, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore do të shpallë në portalin 
Sherbimi Kombetar i Punesimit dhe ne  stendat e informimit publik, listën e kandidatëve që 
plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për proceduren e pranimit në kategorinë ekzekutive, si 
dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista. 
 

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 Zyra e Administrates, 

për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail). 

 

2.4 
FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI DHE 

INTERVISTA 

 

Kandidatët do të testohen në lidhje me: 
 

 Ligjin Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar 

 Ligjin nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore" 

 Ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”; 
 Ligjin nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”; 

 

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

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

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



2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: 

a - Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë; 
b - Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre 
për karrierën, deri në 25 pikë;  
c - 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://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015 

 

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

 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, NJBNJ do të shpallë në faqen zyrtare të Bashkisë 
Përmet, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendën e informimit publik të 
Bashkisë të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë proçedurë do të njoftohen individualisht në 
mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail, telefonit etj.) 

 

 

NJËSIA PËRGJEGJËSE E BURIMEVE NJERËZORE 

 

BASHKIA PERMET 

 

 

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


_____________________________ _______________________  

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

BASHKIA PËRMET 

 

SHPALLJE  

PËR LËVIZJE PARALELE 

PRANIM NË SHËRBIM CIVIL 

NË PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË NË KATEGORINË EKZEKUTIVE 

 
Niveli minimal i diplomes “Bachelor” 

Në zbatim të nenit 32 tëLigjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, I ndryshuar si dhe tëKreut III, 
VIII të Vendimit nr. Vendim Nr. 243, datë 18.03.2015 I ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018          

”Për pranimin,lëvizjen paralele, periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive Bashkia 

Përmet shpall procedure për plotësimin e vëndeve të lira për  pozicionin : 

 

Specialist   Tatim-Taksa                                   Kategoria IV-b                      2  vende  vakante 

 

.Pozicionet më sipër, u ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes 

paralele! Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të procedures së lëvizjes paralele, rezulton se 

ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedures së pranimit në 

shërbimin civil për kategorinë ekzekutive. 

 

PËR TË DY PROCEDURAT (LEVIZJE PARALELE, PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL ) APLIKOHET NË 
TË NJËJTËN KOHË. 

       

Afati për dorëzimin e dokumentave për: 
LËVIZJE PARALELE                                                    30.05.2022 

       

Afati për dorëzimin e dokumentave për: 
PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL                             05.06.2022 
 

 

 
    



Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si mësipër është: 

 

1. Zbatimi  i të gjitha kërkesave ligjore që lidhen me tatim taksat sipas akteve ligjore  

dhe paketës  fiskale në fuqi. 
2. Kryen evidentime në terren dhe harton dokumentat e njoftim detyrimit dhe 

faturat për cdo subjekt taksapagues. 
3. Ndihmon qytetarët për të marrë informacionin e duhur në lidhje me pagesën e 

detyrimeve përkatëse. 
4. Mban dokumentacion të rregullt në lidhje me cdo subjekt që shlyen detyrimet. 
5. Kryen verifikime në terren . 
6. Organizon punën me ndërmarrjen e ujësjellësit në rolin e agjentit tatimor, si dhe 

me të gjithë agjentët tatimor të kontraktuar nga institucioni. 
7. Mban regjistrat e pagesave për cdo subjekt dhe rakordon me specialisten e 

finances. 

8. Paraqet në fund të cdo muaji listën totale të debitorëve si dhe të ardhurat e 
realizuara. 

 

 

1 LËVIZJA PARALELE 

 

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedure vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në 

të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.  

1.1 KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon: 

a- Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori;  

b- Të mos kenë masë disiplinore në fuqi;  

c- Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.  

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e veçanta si vijon: 

a- Të zotërojë diplomë të nivelit "Bachelor". 

b- Të ketë eksperiencë pune të  paktën 1 vit në administratën publike ose private. 

c- Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze të Çertifikuara ose me Diplomë. 

d- Të ketë njohuri të mira të programeve komjuterike bazë. 



Kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21 të ligjit nr. 152/2013  i ndryshuar 

a) të jetë shtetas shqiptar; 

b) të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 

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

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

dh) ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar 

sipas këtij ligji; 

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

posaçme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës. 
 

 

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë pranë Bashkisë Përmet dokumentat si  më poshtë:  

a- Jetëshkrim I plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: 
http://dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard 

b – Fotokopje e noterizuar e diplomës/listës së notave (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për 
diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit 

dhe e Sportit; 

c – Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);  
d – Fotokopje të letërnjoftimit (ID);  
e – Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  
f – Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;  
g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; 

h – Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi; 

i – Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet 

pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 

 

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë ose dorazi në Zyrën e Administratës së Bashkisë 

Përmet me adresë Sheshi “Abdyl Frashëri “ , kati katërt brenda dates 30.05.2022. 

1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

Në datën 14.10.2021 ,njësia përgjegjëse për burimet njerëzore do të shpallë në portalin 
“Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendën e informimit publik të Bashkisë listën e 
kandidateve që plotesojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, 
vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet konkurrimi. 



Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kriteret e 

veçanta do të njoftohen individualisht nga njësia përgjegjëse për burimet njerëzore në Bashkinë 
Përmet, në rrugë elektronike e-mail, telefonike  për shkaqet e mos kualifikimit . 

1.4 
FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET 
INTERVISTA 

Kandidatët do të vlerësohen për njohuritë e tyre në lidhje me: 

a) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 68/2017, “ Për financat e vetëqeverisjes vendore”. 
b) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9632, date 30/10/2016, “Për Sistemin e Taksave vendore” i 

ndryshuar. 

c) Njohuritë mbi Ligjin  Nr. 106/2017, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 9632, 

date 30.10.2006, “Për Sistemin e Taksave Vendore”, të ndryshuar.  

d) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. 
e) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën 

e Shqipërisë”  i ndryshuar. 

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

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës; 
b- Eksperiencën e tyre të mëparshme; 
c- 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://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015  

1.5 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 Stendat e  Informimit publik.  

2 PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL 

 

   Vetëm në rast se nga pozicionet e renditura në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të 

procedures së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, këto pozicione janë të 

vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedures së pranimit në shërbimin civil për kategorinë 

ekzekutive. Këtë informacion do ta merrni, duke filluar nga data 01.06.2022  

 

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


2.1 
KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL  

DHE KRITERET E VEÇANTA 

Për këtë procedure 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:  

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;  

f – 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 kërkesat e posaçme si vijon: 

a- Të zotërojë diplomë të nivelit "Bachelor" . 

b- Të ketë eksperiencë pune të paktën 1 vit në administratën publike ose private. 

c- Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze të Çertifikuara ose me Diplomë. 
d- Të ketë njohuri të mira të programeve komjuterike bazë. 

 

2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si mëposhtë:  
 

a – Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: 

http://lgu.dap.gov.al/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx 

b – Fotokopje të diplomës . Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet 

njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit; 

c – Fotokopje të librezës së punës 

d – Fotokopje të letërnjoftimit (ID);  
e – Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  
f – Vertetim per gjendjen gjyqësore;  
g – Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet 

pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 

 

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara mësipër do të bëhet pranë Zyrës së 

Administratës të Bashkisë Përmet. 

 

http://lgu.dap.gov.al/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx


Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave për procedurën e pranimit në kategorinë ekzekutive 

duhet të bëhet brenda datës: 05.06.2022 

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

 

 Në datën 07.06.2022, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore do të shpallë në portalin 

Sherbimi Kombetar i Punesimit dhe ne  stendat e informimit publik, listën e kandidatëve që 
plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për proceduren e pranimit në kategorinë ekzekutive, 
si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista. 
 

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 NJMBNJ, për 
shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail). 

 

2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA 

Kandidatët do të testohen në lidhje me: 

 

 Ligjin Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar 

 Ligjin nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore" 

 Ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”; 
 Ligjin nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”; 

 

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

 

a - Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithësues të punës për 

pozicionet; 

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

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: 

a - Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë; 
b - Intervistën e strukturuar me gojë që konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e 
tyre për karrierën, deri në 25 pikë;  
c - 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://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015 

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


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

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, NJBNJ do të shpallë në faqen zyrtare të Bashkisë 
Përmet, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendën e informimit publik të 
Bashkisë të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë proçedurë do të njoftohen individualisht në 
mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail, telefonit etj.) 

 

 

NJËSIA PËRGJEGJËSE E BURIMEVE NJERËZORE 

BASHKIA PËRMET 

 



_____________________________  _______________________  

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

BASHKIA PËRMET 

 

 
 

SHPALLJE  

PËR LËVIZJE PARALELE 

PRANIM NË SHËRBIM CIVIL 

NË PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË NË KATEGORINË EKZEKUTIVE 

 

Lloji i diplomes “Shkenca Ekonomike/Juridike niveli minimal i diplomes 

“Master Profesional” 
 

Në zbatim të nenit 22 dhe te nenit 25, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si 
dhe të Kreut II, IV, VIII të Vendimit nr. Vendim  Nr. 243, datë 18.03.2015 I ndryshuar me VKM nr. 746, 

datë 19.12.2018 ”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë 
ekzekutive .Bashkia Përmet shpall procedurën për plotësimin e vëndeve të lira për  pozicionin : 

 

Specialist Audit i Brendshëm               Kategoria  IV-a                    1 vend  vakant 

 

 Pozicionet më sipër, u ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes 
paralele! Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se 
ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në 
shërbimin civil për kategorinë ekzekutive. 
 

 

PËR TË DY PROCEDURAT (LEVIZJE PARALELE, PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL ) APLIKOHET NË 
TË NJËJTËN KOHË. 

      

Afati për dorëzimin e dokumentave për:               
LëVIZJE PARALELE                                                                                                               30.05.2022                           

       

Afati për dorëzimin e dokumentave për: 
PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL                                                                               05.06.2022 

 



    

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është: 

 

1. Kontrollon mbajtjen e kontabilitetit ,rregullshmerine e dokumentacionit per 

administrimin,dokumentimin e vlerave monetare, per saktesine e llogaritjes se kostos; 

2. Kontrollon perdorimin e fondeve buxhetore si dhe ato  nga te ardhurat e Bashkise dhe te 

sektoreve te brendshem te saj; 

3. Realizon kontrolle ne afatin e caktuar nga programet e kontrollit,konform te gjitha 

standarteve te kontrollit; 

4. Njeh te gjithe dokumentacionin qe ka te beje me veprimtarine,ceshtjen qe do te 

kontrollohet; 

5. Merr nga persona zyrtare dhe punonjesit e tjere te dhena te domosdoshme me shkrim 

dhe me goje qe lidhen me kryerjen e kontrollit ekonomiko-financiar; 

6. Regjistrimi ne database i lejeve dhe licencave ,mbajtjen dhe perditesimin e 

vazhdueshem te databaseve sipas fushave perkatese te veprimtarise; 

7. Mban procesverbal,akt-verifikim, akt-kontroll,sipas rregullave te percaktuara ne aktet 

ligjore per kete fushe;  

8. Propozon masa disiplinore,gjoba,ndjekje penale sipas rastit qe paraqitet; 

9. Pergatit te gjitha dokumentat qe duhen konform standarteve dhe metodikave ne fuqi te 

kontrollit; 

 

1 LËVIZJA PARALELE 

 

1 LËVIZJA PARALELE 

 

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në 
të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.  

1.1 KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon: 

a- Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori;  
b- Të mos kenë masë disiplinore në fuqi;  
c- Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”;  

 

 



Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e veçanta si vijon: 

a- Të zotërojë diplomë  të nivelit "Master " në Shkencat Ekonomike/Juridike; 

b- Te kete te pakten 2 vite pervoje pune ne profesion ; 

c- Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze te Çertifikuara ose me Diplome; 

d- Te kete njohuri te mira te programeve komjuterike baze; 

e- Te jete i pajisur me çertifikaten “Auditues i Brendshem ne Sektorin Publik” 
 

Kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21 të ligjit nr. 152/2013 i ndryshuar 

        a) të jetë shtetas shqiptar; 

        b) të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
        c) të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur; 
        ç) të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse; 
        d) 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; 
      dh) ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është 
shuar    

            sipas këtij ligji; 
       e) të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesat e tjera të  
           posaçme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës. 
 

 

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë pranë Bashkisë Përmet dokumentat si më poshtë:  

a- Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në 
linkun:http://dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard  

b - Fotokopje e noterizuar e diplomës/listës së notave (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për 
diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit 
dhe e Sportit; 

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);  
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);  
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  
f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;  
g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; 
h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi; 
i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet 
pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 
 



Dokumentat duhet të dorëzohen me postë ose dorazi në Zyrën e Administratës së Bashkisë Përmet me 

adresë  Sheshi “Abdyl Frashëri “ , kati katërt brenda datës  30.05.2022 

1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

 

Në datën 01.06.2022, njësia përgjegjëse për burimet njerëzore do të shpallë në faqen zyrtare të 
Bashkisë Përmet, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendën e informimit 

publik të Bashkisë listën e kandidateve që plotesojnë kushtet e levizjes paralele dhe kriteret e 

veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet konkurrimi. 

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e levizjes paralele dhe kriteret e 

veçanta do të njoftohen individualisht nga njësia përgjegjëse për burimet njerëzore në Bashkinë 
Përmet, në rrugë elektronike e-mail, telefonike  për shkaqet e mos kualifikimit . 

 

1.4 
FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET 
INTERVISTA 

 

Kandidatët do të vlerësohen për njohuritë e tyre  në lidhje me: 

a) Njohuritë mbi Ligjin Nr.139/2015”Per veteqeverisjes vendore”; 

b) Njohurite mbi Ligjin Nr.152/2013”Per Nepunesin civil”,i ndryshuar; 

c) Njohurite mbi Ligjin Nr.114/2015”Per auditimin e brendshem ne sektorin publik”; 

d) Njohurite mbi Urdhrin Nr.86, date 20.12.2015,te Ministrit te Financave”Per miratimin e 
Kodit te Etikes per Audituesit e Brendshem ne Sektorin Publik”; 

e) Njohurite mbi Udhezimin Nr.12, date 05.06.2012,te Minsitrit te Financave,”Mbi 
procedurat e kryerjes se veprimtarise se Auditimit te Brendshem ne sektorin publik”; 

 

 

 

 

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

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës; 
b- Eksperiencën e tyre të mëparshme; 
c- 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://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015  

1.5 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT 

 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, informacioni për fituesin do te shpallet në portalin 
“Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe Stendat e Informimit publik.  

2 PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL 

 

   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 procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë 
ekzekutive. Këtë informacion do ta merrni, duke filluar nga data 01.06.2022  

 

2.1 
KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL DHE K

VEÇANTA 

Për këtë procedurë 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:  

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;  
f - 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 kërkesat e posaçme si vijon: 

a-Të zotërojë diplomë  të nivelit "Master Profesional" në Shkencat Ekonomike/Juridike; 

b-Te kete te pakten 2 vite pervoje pune ne profesion ; 

c-Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze te Çertifikuara ose me Diplome; 
d-Te kete njohuri te mira te programeve komjuterike baze; 

e-Te jete i pajisur me çertifikaten “Auditues i Brendshem ne Sektorin Publik” 

 

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-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:  
 

a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: 
http://lgu.dap.gov.al/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx 

b - Fotokopje të diplomës . Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet 
njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit; 

c - Fotokopje të librezës së punës  
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);  
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  
f – Vertetim per gjendjen gjyqësore;  
g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet 
pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 
 

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër do te behet prane Zyres se 
Administrates te Bashkise Permet.  

 

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave për procedurën e pranimit në kategorinë ekzekutive 
duhet të bëhet brenda datës: 05/06/2022  

 

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

 

 Në datën 07/06/2022, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore do të shpallë në portalin 

Sherbimi Kombetar i Punesimit dhe ne  stendat e informimit publik, listën e kandidatëve që 
plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për proceduren e pranimit në kategorinë ekzekutive, si 
dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista. 

 

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 Zyra e Administrates, 

për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail). 

 

 

 

2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI DHE INTERVISTA 

 

Kandidatët do të vlerësohen për njohuritë e tyre  në lidhje me: 

f) Njohuritë mbi Ligjin Nr.139/2015”Per veteqeverisjes vendore”; 

g) Njohurote mbi ligjin Nr.152/2013”Per Nepunesin civil”,I ndryshuar; 

h) Njohurite mbi Ligjin Nr.114/2015”Per auditimin e brendshem ne sektorin publik”; 

i) Njohurite mbi urdhrin Nr.86,date 20.12.2015,te Ministrit te Financave”Per miratimin e 
Kodit te Etikes per Audituesit e Brendshem ne Sektorin Publik”; 

http://lgu.dap.gov.al/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx


j) Njohurite mbi Udhezimin Nr.12,date 05.06.2012,te Minsitrit te Financave,”Mbi 
procedurat e kryerjes se veprimtarise se Auditimit te Brendshem ne sektorin publik”; 

 

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

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

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

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: 

a - Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë; 
b - Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre 
për karrierën, deri në 25 pikë;  
c - 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://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015 

 

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

 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, NJBNJ do të shpallë në faqen zyrtare të Bashkisë 
Përmet, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendën e informimit publik të 
Bashkisë të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë proçedurë do të njoftohen individualisht në 
mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail, telefonit etj.) 

 

NJËSIA PËRGJEGJËSE E BURIMEVE NJERËZORE 

BASHKIA PERMET 

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


_____________________________  _______________________  

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

BASHKIA PËRMET 

 

 

SHPALLJE  

PËR LËVIZJE PARALELE 

PRANIM NË SHËRBIM CIVIL 

NË PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË NË KATEGORINË EKZEKUTIVE 

 

Specialist i Aseteve, niveli minimal i diplomës “Bachelor” 
 

Në zbatim të nenit 32 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut III, 
VIII të Vendimit nr.  Vendim  Nr. 243, datë 18.03.2015 I ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018          

”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive                

Bashkia Përmet shpall procedurën për plotësimin e vëndeve të lira për  pozicionin : 

 

Specialist i aseteve                                Kategoria  IV-b                        2 vende  vakant 

 

 Pozicionet më sipër, u ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes 
paralele! Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se 
ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në 
shërbimin civil për kategorinë ekzekutive. 
 

 

PËR TË DY PROCEDURAT (LEVIZJE PARALELE, PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL ) APLIKOHET NË 
TË NJËJTËN KOHË. 

 

       

Afati për dorëzimin e dokumentave për:               
LËVIZJE PARALELE                                                                                                               30.05.2022                            

       

Afati për dorëzimin e dokumentave për: 
PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL                                                                               05.06.2022 

 

    



Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është: 
1. Kujdeset dhe ka përgjegjësi për dokumentimin dhe azhornimin e të dhënave për 

asetet e Bashkisë Përmet; 
2. Mbikqyr gjithe procesin e inventarizimit në bazë të urdhërit të titullarit dhe arshivon 

gjithë inventaret; 
3. Siguron dokumentimin, inventarizimin dhe ruajtjen e mbrojtjen e aktiveve dhe të 

dokumentacionit përkatës financiar kundrejt humbjeve, vjedhjeve, keqpërdorimit 
dhe përdorimit të paautorizuar të inventarit kontabël të aktiveve të qëndrueshme 
dhe qarkulluese; 

4. Përpilon fletët e inventarit të aktiveve të qëndrueshme sipas zyrave në Bashki, 
institucioneve të arsimit, cerdheve, gjendjes civile, ndricimit rrugor; 

5. Përpilon fletët e inventarit të imët në përdorim për të gjithë aktivitetin e Bashkisë 
dhe arsimit; 

6. Mban kartelat për aktivet e qëndrueshme dhe inventarin e imët; 
7. Rakordon gjendjen kontabile të aktiveve të qëndrueshme dhe inventarit të imët me 

inspektoren e kontabilitetit analitik të mallrave industriale; 
8. Ndjek dhe kontrollon të gjitha lëvizjet e aktiveve të qendrueshme në bashkëpunim 

me inspektorin e administrimit; 

9. Përpilon materialin për Këshillin Bashkiak për nxjerrjen jashtë përdorimit dhe 
diferencat e rezultuara nga inventarizimi. 

 

 

1 LËVIZJA PARALELE 

 

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në 
të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.  

1.1 KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon: 

a- Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori;  
b-  Të mos kenë masë disiplinore në fuqi;  
c-  Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.  

 

 



Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e veçanta si vijon: 

a- Të zotërojë diplomë  të nivelit "Bachelor" në një nga degët e Fakultetit “Shkenca 

ekonomike/juridike”;   

b- Te kete eksperience pune te pakten 1 vit në administratën publike ose private. 
c- Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze te Çertifikuara ose me Diplome 

d- Te kete njohuri te mira te programeve komjuterike baze 
 

Kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21 të ligjit nr. 152/2013 i ndryshuar 

        a) të jetë shtetas shqiptar; 
        b) të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
        c) të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur; 
        ç) të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse; 
        d) 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; 
      dh) ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është 
shuar sipas këtij ligji; 
       e) të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesat e tjera të 
posaçme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës. 
 

 

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë pranë Bashkisë Përmet dokumentat si më poshtë:  

a- Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në 
linkun:http://dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard  

b - Fotokopje e noterizuar e diplomës/listës së notave (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për 
diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit 
dhe e Sportit; 

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);  
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);  
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  
f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;  
g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; 
h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi; 
i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet 
pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 
 



Dokumentat duhet të dorëzohen me postë ose dorazi në Zyrën e Administratës së Bashkisë Përmet me 
adresë  Sheshi “Abdyl Frashëri “ , kati katërt brenda datës  30.05.2022. 

 

1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

 

Në datën 01.06.2022, njësia përgjegjëse për burimet njerëzore do të shpallë në faqen zyrtare të 
Bashkisë Përmet, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendën e informimit 
publik të Bashkisë listën e kandidateve që plotesojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kriteret e 
veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet konkurrimi. 

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kriteret e 

veçanta do të njoftohen individualisht nga njësia përgjegjëse për burimet njerëzore në Bashkinë 
Përmet, në rrugë elektronike e-mail, telefonike  për shkaqet e mos kualifikimit . 

 

1.4 
FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET 
INTERVISTA 

 

Kandidatët do të vlerësohen pë njohuritë e tyre  në lidhje me: 

a) Njohuritë mbi Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;. 
b) Njohuritë mbi Ligjin Nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar) si dhe aktet 

nënligjore dalë  në zbatim të tij; 
c) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën 

publike”; 

d) Njohrite mbi udhezimin nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e Aktiveve ne njesite e 
sektorit publik” I ndryshar  ; 

e) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; 
f) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizmin dhe funksionimin e administratës 

shtetërore”; 

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

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës; 
b- Eksperiencën e tyre të mëparshme; 
c- 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://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015  

1.5 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT 

 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, informacioni për fituesin do te shpallet në portalin 
“Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe Stendat e Informimit publik.  

2 PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL 

 

   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 procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë 
ekzekutive. Këtë informacion do ta merrni, duke filluar nga data 01/06/2022  

 

2.1 
KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL 

DHE KRITERET E VEÇANTA 

Për këtë procedurë 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:  

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;  

f - 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 kërkesat e posaçme si vijon: 

a- Të zotërojë diplomë te të nivelit "Bachelor " në një nga degët e Fakultetit “Shkenca 
ekonomike/juridike”; 

b- Të këtë experience pune te pakten 1 vit në administratën publike ; 
c- Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze te Çertifikuara ose me Diplome; 

d- Të ketë njohuri të mira të  programeve komjuterike baze; 

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-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:  
 

a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: 
http://lgu.dap.gov.al/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx 

b - Fotokopje të diplomës . Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet 
njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit; 

c - Fotokopje të librezës së punës ; 
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);  
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  
f – Vertetim per gjendjen gjyqësore;  
g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet 
pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 
 

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër do te behet prane Zyres se 
Administrates te Bashkise Permet.  

 

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave për procedurën e pranimit në kategorinë ekzekutive 
duhet të bëhet brenda datës: 05/06/2022  

 

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

 

 Në datën 07/06/2022, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore do të shpallë në portalin 
Sherbimi Kombetar i Punesimit dhe ne  stendat e informimit publik, listën e kandidatëve që 
plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për proceduren e pranimit në kategorinë ekzekutive, si 
dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista. 
 

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 Zyra e Administrates, 

për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail). 

 

2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI DHE INTERVISTA 

 

Kandidatët do të testohen në lidhje me: 
 

 Ligjin Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; 

 Ligjin nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore"; 

 udhezimin nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e Aktiveve ne njesite e sektorit 
publik” i ndryshar;      

 Ligjin nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”; 
 

http://lgu.dap.gov.al/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx


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

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

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

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: 

a - Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë; 
b - Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre 
për karrierën, deri në 25 pikë;  
c - 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://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015 

 

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

 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, NJBNJ do të shpallë në faqen zyrtare të Bashkisë 
Përmet, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendën e informimit publik të 

Bashkisë të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë proçedurë do të njoftohen individualisht në 
mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail, telefonit etj.) 

 

 

NJËSIA PËRGJEGJËSE E BURIMEVE NJERËZORE 

 

BASHKIA PERMET 

 

 

 

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


_____________________________  _______________________  

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

BASHKIA PËRMET 

 

 

SHPALLJE  

PËR NGRITJE NË DETYRË 

PËR LËVIZJE PARALELE 

PRANIM NË SHËRBIM CIVIL 

NË PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË NË KATEGORINË E ULET DREJTUESE 

 

 Përgjegjës i Sektorit te Integrimit Evropian dhe Rinisë, niveli minimal i diplomës Master  

 Në zbatim të nenit 32 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut III, VIII të 
Vendimit nr.  Vendim  Nr. 243, datë 18.03.2015 I ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018 ”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë e ulet drejtuese Bashkia Përmet shpall procedurën për plotësimin e vëndeve të lira për  pozicionin : 

 

 

 Përgjegjës i Sektorit te Integrimit Evropian dhe Rinisë                  Kategoria  III-b                1 vend  vakant 

 

.Pozicioni më sipër, i ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes 
paralele! Vetëm në rast se në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ky pozicion është 
ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë. 
. 

 

PËR TË DY PROCEDURAT (LEVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRE) APLIKOHET NË TË NJËJTËN 
KOHË. 
 

       

Afati për dorëzimin e dokumentave për:               
LëVIZJE PARALELE                                                                                                                                     30.05.2022                            

       

Afati për dorëzimin e dokumentave për: 
NGRITJE NE DETYRE                                                                                                                                 05.06.2022 

 

    

 

 

 



Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është: 

 Bashkërendimi, organizimi dhe drejtimi i aktivitetit të bashkisë, me qëllim programimin dhe zbatimin me efiçencë të asistencës të Bashkimit Evropian në nivel vendor; 
 Mbështetja dhe drejtimi i strukturave administrative të bashkisë për përgatitjen e projekteve në kuadër të programeve të asistencës së Bashkimit Evropian si dhe informimi i qartë dhe në kohë për Thirrjet për Aplikime të shpallura në kuadër të Programeve të Bashkëpunimit Ndërkufitar dhe Territorial të BE-së; 
 Mbikqyrja dhe realizimi i të gjithë hapave për zbatimin me korrektësi të projekteve të 

financuara nga Programet e BE-së duke siguruar në të njëjtën kohë koordinimin efektiv të strukturave përgjegjëse brenda bashkisë; 
 Ndjeka e komunikimit zyrtar me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme për çështjet që lidhen me zbatimin e projektit duke garantuar hapjen në kohë dhe pa vonesa edhe të llogarive financiare. 
 Sigurimi që i gjithë informacioni lidhur me përdormin e sisteme të rregjistrimit në platformat elektronike të programeve të ndryshme të Bashkimit Evropian ( PIC Number në EU Loging, PADOR etj) është depozituar pranë zyrës së arshivës së Bashkisë dhe vendoset në dispozicion të strukturave të ndryshme në rastet e aplikimeve për fonde.  
 Sigurimi që i gjithë informacioni lidhur me zbatimin e projekteve të financuar nga Bashkimi Evropian, përfhsire raportet e progresit, raportet finale, produktet e levruara si studime, publikime, si dhe raportet financiare sebashku me kopje te faturave) është i depozituar fizikisht ( me dosje) dhe në mënyrë elektronike në sistemin e arkivave të bashkisë.  
 Identifikimi i prioriteteve sektoriale për investime dhe formave të tjera të asistencës teknike, bazuar në Planet Strategjike të Zhvillimit, apo Programeve për Zhvillimin Ekonomik Vendor të Bashkisë; 
 Koordinimi i procesit të përgatitjes dhe miratimit të programeve/projekteve për financim dhe ofrimin e këshillave për vendim-marrësit, mbi përmirësimin e cilësisë së tyre dhe rritjen e aftësisë përthithëse të fondeve; 

 

1 LËVIZJA PARALELE 

 Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.  
1.1 KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon: 

a- Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori;  
b- Të mos kenë masë disiplinore në fuqi;  
c- Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.  



Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e veçanta si vijon: 

a- Të zotërojë diplomë te të nivelit "Master Profesionaal" në një nga degët e Arsimit të Lartë . 
b- Te kete experience pune te pakten 3 vite në administratën publike  
c- Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze te Çertifikuara ose me Diplome 

d- Te kete njohuri te mira te programeve komjuterike baze 

 

Kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21 të ligjit nr. 152/2013 i ndryshuar 

        a) të jetë shtetas shqiptar; 

        b) të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
        c) të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur; 
        ç) të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse; 
        d) 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; 
      dh) ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas këtij ligji; 
       e) të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesat e tjera të posaçme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës. 
 

 

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë pranë Bashkisë Përmet dokumentat si më poshtë:  
a- Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në 
linkun:http://dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard  

b - Fotokopje e noterizuar e diplomës/listës së notave (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit; 
c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);  
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);  
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  
f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;  
g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; 
h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi; 
i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 
 

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë ose dorazi në Zyrën e Administratës së Bashkisë Përmet 
me adresë  Sheshi “Abdyl Frashëri “ , kati katërt brenda datës  30.05.2022. 

 

 

 



1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

 Në datën 01.06.2022, njësia përgjegjëse për burimet njerëzore do të shpallë në faqen zyrtare të Bashkisë Përmet, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendën e informimit publik të Bashkisë listën e kandidateve që plotesojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet konkurrimi. Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga njësia përgjegjëse për burimet njerëzore në Bashkinë Përmet, në rrugë 
elektronike e-mail, telefonike  për shkaqet e mos kualifikimit . 
 

1.4 
FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET 
INTERVISTA 

 

Kandidatët do të vlerësohen pë njohuritë e tyre  në lidhje me: 

1.Njohuritë mbi Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;. 
2.Njohuritë mbi Ligjin Nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar) si dhe aktet nënligjore dalë  në   
   zbatim të tij 
3. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; i ndyshuar 

4. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar,  
    të ndryshuar 
5. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizmin dhe funksionimin e administratës shtetërore” 

6. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” 

7. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale" 

8.Urdhrin 113/2019 per Platformen e Partneritetit per Integrimin Evropian 

9.VKM 450,26.07.2018”Per bashkerendimin dhe koordinimin e procesit te integrimit evropian ndermjet 

qeverisjes qendrore dhe njesive te qeverisjes vendore” 

10. VKM 749/2018 per Krijimin e Strukturave Negociuse. 

 

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

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës; 
b- Eksperiencën e tyre të mëparshme; 
c- 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://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015  

1.5 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT 

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


 Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, informacioni për fituesin do te shpallet në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe Stendat e Informimit publik.  
2 2 NGRITJA NE DETYRE DHE PRANIMI NGA JASHTE SHERBIMIT CIVIL 

 

 Vetëm në rast se pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë dhe pranim nga jashte sherbimit civil.  
 Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë vetëm nëpunësit civilë të një kategorie paraardhëse (vetëm një kategori më e ulët), të punësuar në të njëjtin apo në një institucion tjetër të shërbimit civil, që plotësojnë kushtet për ngritjen në detyrë dhe kërkesat e veçanta për vendin e lirë.  
 

 

2.1 
KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E NGRITJES NE DETYRE DHE SHERBIMIT 

CIVIL DHE KRITERET E VEÇANTA Për këtë procedurë 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:  

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;  

f - 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 kërkesat e posaçme si vijon: 

a- Të zotërojë diplomë te të nivelit "Master Profesional" në një nga degët e Arsimit të Lartë ;   
b- Te kete experience pune te pakten 3 vite në administratën publike. 
c- Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze te Çertifikuara ose me Diplome 

d- Te kete njohuri te mira te programeve komjuterike baze 

 

2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:  
 

a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: 
http://lgu.dap.gov.al/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx 

http://lgu.dap.gov.al/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx


b - Fotokopje të diplomës . Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi 
nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit; 

c - Fotokopje të librezës së punës  
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);  
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  
f – Vertetim per gjendjen gjyqësore;  
g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 
 Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër do te behet prane Zyres se 
Administrates te Bashkise Permet.  

 

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave për procedurën e pranimit në kategorinë e 

ulet/ekzekutive duhet të bëhet brenda datës: 05/06/2022  

 

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

 

 Në datën 07/06/2022 Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore do të shpallë në portalin Sherbimi Kombetar i Punesimit dhe ne  stendat e informimit publik, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për proceduren e pranimit në kategorinë ekzekutive, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista. 
 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 Zyra e Administrates, për 
shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail). 

 

2.4 
FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI DHE 

INTERVISTA 

 

Kandidatët do të testohen në lidhje me: 
 

-Njohuritë mbi Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;. 
-Njohuritë mbi Ligjin Nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar) si dhe aktet nënligjore dalë  
në zbatim të tij 
-Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën   publike”. 
-Njohuritë mbi Ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; i ndyshuar 
-Njohuritë mbi Ligjin Nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i 
ndryshuar, të ndryshuar 
-Njohuritë mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizmin dhe funksionimin e administratës shtetërore” 

-Njohurite mbi Ligjin Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” 

-Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale 

-Urdhrin 113/2019 per Platformen e Partneritetit per Integrimin Evropian 

-VKM 450,26.07.2018”Per bashkerendimin dhe koordinimin e procesit te integrimit evropian   
  ndermjet qeverisjes qendrore dhe njesive te qeverisjes vendore” 

-VKM 749/2018 per Krijimin e Strukturave Negociuse. 
 

 



 

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

a - Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithësues të punës për pozicionet; 
b - Eksperiencën e tyre të mëparshme; 
c - Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën. 
 

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: 

a - Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë; 
b - Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 25 pikë;  
c - 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://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015 

 

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

 Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, NJBNJ do të shpallë në faqen zyrtare të Bashkisë Përmet, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendën e informimit publik të Bashkisë të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë proçedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike për 
rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail, telefonit etj.) 

 

 

NJËSIA PËRGJEGJËSE E BURIMEVE NJERËZORE 

 

BASHKIA PERMET 

 

 

 

 

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


_____________________________  _______________________  

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

BASHKIA PËRMET 

 

 

SHPALLJE  

PËR NGRITJE NË DETYRË 

PËR LËVIZJE PARALELE 

PRANIM NË SHËRBIM CIVIL 

NË PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE 

 

 Përgjegjës i Sektorit te Integrimit Evropian dhe Rinisë, niveli minimal i diplomës” Master 

Profesional”  

 Në zbatim të nenit 32 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut III, VIII të 
Vendimit nr.  Vendim  Nr. 243, datë 18.03.2015 I ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018 ”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë e ulet drejtuese Bashkia Përmet shpall procedurën për plotësimin e vëndeve të lira për  pozicionin : 

 

 

 Përgjegjës i Sektorit te Integrimit Evropian dhe Rinisë                  Kategoria  III-b                1 vend  vakant 

 

Pozicioni më sipër, i ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes 
paralele! Vetëm në rast se në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ky pozicion është 
ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë. 
. 

 

PËR TË DY PROCEDURAT (LEVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRE) APLIKOHET NË TË NJËJTËN 
KOHË. 
 

       

Afati për dorëzimin e dokumentave për:               
LëVIZJE PARALELE                                                                                                                                     30.05.2022                            

       

Afati për dorëzimin e dokumentave për: 
NGRITJE NE DETYRE                                                                                                                                 05.06.2022 

 

 

 

 



    

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është: 

 Mbështetja e strukturave administrative të bashkisë për zbatimin e politikave, të legjislacionit, të investimeve dhe të shërbimeve të lidhura apo që rrjedhin nga procesi i integrimit evropian, në nivel vendor;  
 Sigurimi i komunikimit efektiv dhe periodik me të gjitha strukturat e Bashkisë dhe Këshillin Bashkiak për çështjet e lidhura me proçesin e Integrimit Evropian dhe hapave të ndërmarra 

nga bashkia; 

 Të koordinojë proçesin e grumbullimit të të dhënave, verifikimit dhe plotësimit të informacionit lidhur me vlerësimin e performancës së Njësive të Qeverisjes Vendore për përmbushjen e kritereve dhe standarteve të Bashkimit Europian. 
 Siguron drejtimin strategjik në drejtim të bashkëpunimit të ngushtë me strukturat e tjera përkatëse të Bashkisë si dhe me aktorët që operojnë në fusha të ngjashme, për të arritur në mjedis multifunksional për të rinjtë e duke synuar nxitjen e pjesëmarrjes së tyre në evidentimin e problematikave të rinisë dhe zhvillimin e projekteve apo planeve të veprimit 

me qëllim adresimin e këtyre problematikave;  
  Harton plane mbështetëse për bordin rinor duke e pozicionuar në nivelin e një partneri të drejtë, për të propozuar dhe për të marrë pjesë në vendime të rëndësishme për ata vetë, duke ofruar kështu një model i cili jo vetëm përgatit qytetarë të përgjegjshëm për të ardhmen por gjithashtu ofron një mirëqeverisje domethënëse për të rinjtë; 
  Fuqizon rolin e Bashkisë në evidentimin e problematikave të rinisë dhe zhvillimin e projekteve apo planeve të veprimit për zgjidhjen e këtyre problematikave nëpërmjet seminareve, trajnimeve dhe ëorkshopeve për trajnimin e rinisë dhe forcimin e kapaciteteve të lidershipit rinor duke siguruar bashkëpunimin me shoqata të ndryshme rinore me qëllim gjallërimin dhe zhvillimin e jetes rinore përmes projekteve të ndryshme 

 Drejton dhe organizon punën e te gjithë specialsitëve që ka në vartësi sipas strukturës së miratuar në përputhje me aktet ligjore e nënligjore. 
 Kërkon llogari që të respektojnë afatet ligjore në realizimin e detyrave përkatëse. 

 

1 LËVIZJA PARALELE 

 Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.  
1.1 KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon: 

a- Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori;  
b- Të mos kenë masë disiplinore në fuqi;  
c- Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.  



Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e veçanta si vijon: 

a- Të zotërojë diplomë te të nivelit "Master Profesional" në një nga degët e Arsimit të Lartë . 
b- Te kete experience pune te pakten 3 vite në administratën publike  
c- Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze te Çertifikuara ose me Diplome 

d- Te kete njohuri te mira te programeve komjuterike baze 

 

Kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21 të ligjit nr. 152/2013 i ndryshuar 

        a) të jetë shtetas shqiptar; 
        b) të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
        c) të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur; 
        ç) të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse; 
        d) 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; 

      dh) ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas këtij ligji; 
       e) të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesat e tjera të posaçme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës. 
 

 

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë pranë Bashkisë Përmet dokumentat si më poshtë:  
a- Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në 
linkun:http://dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard  

b - Fotokopje e noterizuar e diplomës/listës së notave (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit; 

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);  
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);  
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  
f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;  
g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; 

h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi; 
i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 
 

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë ose dorazi në Zyrën e Administratës së Bashkisë Përmet 
me adresë  Sheshi “Abdyl Frashëri “ , kati katërt brenda datës  30.05.2022. 

 

 

 



1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

 Në datën 01.06.2022, njësia përgjegjëse për burimet njerëzore do të shpallë në faqen zyrtare të Bashkisë Përmet, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendën e informimit publik të Bashkisë listën e kandidateve që plotesojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet konkurrimi. Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga njësia përgjegjëse për burimet njerëzore në Bashkinë Përmet, në rrugë 
elektronike e-mail, telefonike  për shkaqet e mos kualifikimit . 
 

1.4 
FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET 
INTERVISTA 

 Kandidatët do të vlerësohen pë njohuritë e tyre  në lidhje me: 
1.Njohuritë mbi Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;. 
2.Njohuritë mbi Ligjin Nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar) si dhe aktet nënligjore dalë  në   
   zbatim të tij 
3. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; i ndyshuar 

4. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar,  
    të ndryshuar 

5. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizmin dhe funksionimin e administratës shtetërore” 

6. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” 

7. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale" 

8.Urdhrin 113/2019 per Platformen e Partneritetit per Integrimin Evropian 9.VKM 450,26.07.2018”Per bashkerendimin dhe koordinimin e procesit te integrimit evropian ndermjet qeverisjes qendrore dhe njesive te qeverisjes vendore” 

10. VKM 749/2018 per Krijimin e Strukturave Negociuse. 

 

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

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës; 
b- Eksperiencën e tyre të mëparshme; 
c- 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://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015  

1.5 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT 

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


 Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, informacioni për fituesin do te shpallet në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe Stendat e Informimit publik.  
2 2 NGRITJA NE DETYRE DHE PRANIMI NGA JASHTE SHERBIMIT CIVIL 

 

 Vetëm në rast se pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë dhe pranim nga jashte sherbimit civil.  
 Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë vetëm nëpunësit civilë të një kategorie paraardhëse (vetëm një kategori më e ulët), të punësuar në të njëjtin apo në një institucion tjetër të shërbimit civil, që plotësojnë kushtet për ngritjen në detyrë dhe kërkesat e veçanta për vendin e lirë.  
 

 

2.1 
KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E NGRITJES NE DETYRE DHE SHERBIMIT 

CIVIL DHE KRITERET E VEÇANTA Për këtë procedurë 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:  

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;  

f - 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 kërkesat e posaçme si vijon: 

a- Të zotërojë diplomë te të nivelit "Master Profesional" në një nga degët e Arsimit të Lartë ;   
b- Te kete experience pune te pakten 3 vite në administratën publike. 
c- Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze te Çertifikuara ose me Diplome 

d- Te kete njohuri te mira te programeve komjuterike baze 

 

2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:  
 

a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: 
http://lgu.dap.gov.al/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx 

http://lgu.dap.gov.al/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx


b - Fotokopje të diplomës . Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi 
nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit; 

c - Fotokopje të librezës së punës  
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);  
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  
f – Vertetim per gjendjen gjyqësore;  
g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 
 Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër do te behet prane Zyres se 
Administrates te Bashkise Permet.  

 

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave për procedurën e pranimit në kategorinë e 

ulet/ekzekutive duhet të bëhet brenda datës: 05/06/2022  

 

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

 

 Në datën 07/06/2022 Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore do të shpallë në portalin Sherbimi Kombetar i Punesimit dhe ne  stendat e informimit publik, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për proceduren e pranimit në kategorinë ekzekutive, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista. 
 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 Zyra e Administrates, për 
shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail). 

 

2.4 
FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI DHE 

INTERVISTA 

 

Kandidatët do të testohen në lidhje me: 
 

 Njohuritë mbi Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;. 
 Njohuritë mbi Ligjin Nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar) si dhe aktet nënligjore dalë  në zbatim të tij 
 Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën   

publike”. 
 Njohuritë mbi Ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; i ndyshuar 

 Njohuritë mbi Ligjin Nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, të ndryshuar 

 Njohuritë mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizmin dhe funksionimin e administratës shtetërore” 

 Njohurite mbi Ligjin Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” 

 Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale 

 8.Urdhrin 113/2019 per Platformen e Partneritetit per Integrimin Evropian 

 9.VKM 450,26.07.2018”Per bashkerendimin dhe koordinimin e procesit te integrimit evropian ndermjet qeverisjes qendrore dhe njesive te qeverisjes vendore” 

 10. VKM 749/2018 per Krijimin e Strukturave Negociuse. 

 



 

 

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

a - Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithësues të punës për pozicionet; 
b - Eksperiencën e tyre të mëparshme; 
c - Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën. 
 

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: 

a - Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë; 
b - Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 25 pikë;  
c - 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://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015 

 

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

 Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, NJBNJ do të shpallë në faqen zyrtare të Bashkisë Përmet, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendën e informimit publik të Bashkisë të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë proçedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike për 
rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail, telefonit etj.) 

 

 

NJËSIA PËRGJEGJËSE E BURIMEVE NJERËZORE 

 

BASHKIA PERMET 

 

 

 

 

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


_____________________________ _______________________  

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

BASHKIA PËRMET 

 

SHPALLJE  

PËR LËVIZJE PARALELE 

PRANIM NË SHËRBIM CIVIL 

NË PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË NË KATEGORINË E ULËT 

 
Niveli minimal i diplomes “Master Profesional” 

Në zbatim të nenit 32 tëLigjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, I ndryshuar si dhe të Kreut III, 

VIII të Vendimit nr. Vendim Nr. 243, datë 18.03.2015 I ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018          

”Për pranimin,lëvizjen paralele, periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë e ulet Bashkia Përmet 
shpall procedure për plotësimin e vëndeve të lira për  pozicionin : 

 

Përgjegjës Tatim-Taksa                             Kategoria III -b                      1 vend  vakant 

 

.Pozicionet më sipër, u ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes 

paralele! Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të procedures së lëvizjes paralele, rezulton se 

ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedures së pranimit në 

shërbimin civil për kategorinë ekzekutive. 

 

PËR TË DY PROCEDURAT (LEVIZJE PARALELE, PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL ) APLIKOHET NË 
TË NJËJTËN KOHË. 

       

Afati për dorëzimin e dokumentave për: 
LËVIZJE PARALELE                                                    30.05.2022 

       

Afati për dorëzimin e dokumentave për: 
PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL                             05.06.2022 
 

 

 
    



Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si mësipër është: 

 

1. Zbatimi  i të gjitha kërkesave ligjore që lidhen me tatim taksat sipas akteve ligjore  

dhe paketës  fiskale në fuqi. 
2. Kryen evidentime në terren dhe harton dokumentat e njoftim detyrimit dhe 

faturat për cdo subjekt taksapagues. 

3. Ndihmon qytetarët për të marrë informacionin e duhur në lidhje me pagesën e 
detyrimeve përkatëse. 

4. Mban dokumentacion të rregullt në lidhje me cdo subjekt që shlyen detyrimet. 
5. Kryen verifikime në terren . 
6. Organizon punën me ndërmarrjen e ujësjellësit në rolin e agjentit tatimor, si dhe 

me të gjithë agjentët tatimor të kontraktuar nga institucioni. 
7. Mban regjistrat e pagesave për cdo subjekt dhe rakordon me specialisten e 

finances. 

8. Paraqet në fund të cdo muaji listën totale të debitorëve si dhe të ardhurat e 

realizuara. 

 

 

 

1 LËVIZJA PARALELE 

 

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedure vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në 

të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.  

1.1 KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon: 

a- Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori;  

b- Të mos kenë masë disiplinore në fuqi;  

c- Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.  

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e veçanta si vijon: 

a- Të zotërojë diplomë të nivelit "Master Profesional". 

b- Të ketë eksperiencë pune të  paktën 1 vit në administratën publike ose private. 

c- Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze të Çertifikuara ose me Diplomë. 



d- Të ketë njohuri të mira të programeve komjuterike bazë. 
Kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21 të ligjit nr. 152/2013  i ndryshuar 

a) të jetë shtetas shqiptar; 

b) të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 

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

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

dh) ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar 

sipas këtij ligji; 

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

posaçme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës. 
 

 

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë pranë Bashkisë Përmet dokumentat si  më poshtë:  

a- Jetëshkrim I plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: 
http://dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard 

b – Fotokopje e noterizuar e diplomës/listës së notave (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për 
diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit 

dhe e Sportit; 

c – Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);  
d – Fotokopje të letërnjoftimit (ID);  
e – Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  
f – Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;  
g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; 

h – Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi; 

i – Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet 

pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 

 

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë ose dorazi në Zyrën e Administratës së Bashkisë 

Përmet me adresë Sheshi “Abdyl Frashëri “ , kati katërt brenda dates 30.05.2022. 

1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

Në datën 14.10.2021 ,njësia përgjegjëse për burimet njerëzore do të shpallë në portalin 
“Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendën e informimit publik të Bashkisë listën e 



kandidateve që plotesojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, 
vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet konkurrimi. 

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kriteret e 

veçanta do të njoftohen individualisht nga njësia përgjegjëse për burimet njerëzore në Bashkinë 
Përmet, në rrugë elektronike e-mail, telefonike  për shkaqet e mos kualifikimit . 

1.4 
FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET 
INTERVISTA 

Kandidatët do të vlerësohen për njohuritë e tyre në lidhje me: 

a) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 68/2017, “ Për financat e vetëqeverisjes vendore”. 
b) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9632, date 30/10/2016, “Për Sistemin e Taksave vendore” i 

ndryshuar. 

c) Njohuritë mbi Ligjin  Nr. 106/2017, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 9632, 

date 30.10.2006, “Për Sistemin e Taksave Vendore”, të ndryshuar.  

d) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. 
e) Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën 

e Shqipërisë”  i ndryshuar. 

 

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

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës; 
b- Eksperiencën e tyre të mëparshme; 
c- 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://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015  

1.5 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 Stendat e  Informimit publik.  

2 PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL 

 

   Vetëm në rast se nga pozicionet e renditura në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të 

procedures së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, këto pozicione janë të 

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedures së pranimit në shërbimin civil për kategorinë 

ekzekutive. Këtë informacion do ta merrni, duke filluar nga data 01.06.2022  

 

2.1 
KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL  

DHE KRITERET E VEÇANTA 

Për këtë procedure 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:  

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;  

f – 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 kërkesat e posaçme si vijon: 

a- Të zotërojë diplomë të nivelit "Master Profesional" . 

b- Të ketë eksperiencë pune të paktën 1 vit në administratën publike ose private. 

c- Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze të Çertifikuara ose me Diplomë. 
d- Të ketë njohuri të mira të programeve komjuterike bazë. 

 

2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si mëposhtë:  
 

a – Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: 

http://lgu.dap.gov.al/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx 

b – Fotokopje të diplomës . Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet 

njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit; 

c – Fotokopje të librezës së punës 

d – Fotokopje të letërnjoftimit (ID);  
e – Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  
f – Vertetim per gjendjen gjyqësore;  
g – Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet 

pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 

 

http://lgu.dap.gov.al/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx


Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara mësipër do të bëhet pranë Zyrës së 

Administratës të Bashkisë Përmet. 

 

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave për procedurën e pranimit në kategorinë ekzekutive 

duhet të bëhet brenda datës: 05.06.2022 

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

 

 Në datën 07.06.2022, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore do të shpallë në portalin 

Sherbimi Kombetar i Punesimit dhe ne  stendat e informimit publik, listën e kandidatëve që 
plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për proceduren e pranimit në kategorinë ekzekutive, 
si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista. 
 

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 NJMBNJ, për 
shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail). 

 

2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA 

Kandidatët do të testohen në lidhje me: 

 

 Njohuritë mbi Ligjin Nr. 68/2017, “ Për financat e vetëqeverisjes vendore”. 
 Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9632, date 30/10/2016, “Për Sistemin e Taksave vendore” i 

ndryshuar. 

 Njohuritë mbi Ligjin  Nr. 106/2017, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 9632, 

date 30.10.2006, “Për Sistemin e Taksave Vendore”, të ndryshuar.  

 Njohuritë mbi Ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. 
 Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën 

e Shqipërisë”  i ndryshuar. 
 

 

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

 

a - Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithësues të punës për 

pozicionet; 

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

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: 

a - Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë; 
b - Intervistën e strukturuar me gojë që konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e 
tyre për karrierën, deri në 25 pikë;  



c - 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://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015 

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

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, NJBNJ do të shpallë në faqen zyrtare të Bashkisë 
Përmet, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendën e informimit publik të 
Bashkisë të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë proçedurë do të njoftohen individualisht në 
mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail, telefonit etj.) 

 

 

NJËSIA PËRGJEGJËSE E BURIMEVE NJERËZORE 

BASHKIA PËRMET 

 

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


_____________________________  _______________________  

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

                                                                              BASHKIA PËRMET 

 

SHPALLJE  

PËR NGRITJE NË DETYRË 

PËR LËVIZJE PARALELE 

PRANIM NË SHËRBIM CIVIL 

NË PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE 

 

Drejtor i Drejtorisë  Koordinimit të Integrimit Evropian/Projekteve të 

huaja/ Marrëdhënieve me publikun dhe Median , niveli minimal i diplomës Master Shkencor 

 Në zbatim të nenit 32 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut III, VIII të 
Vendimit nr.  Vendim  Nr. 243, datë 18.03.2015 I ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018 ”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë e mesme  Bashkia Përmet shpall procedurën për plotësimin e vëndeve të lira për  pozicionin : 

 Drejtor i Drejtorisë  Koordinimit të Integrimit Evropian/Projekteve të huaja/ Marrëdhënieve me publikun dhe Median 

 

                          Kategoria  II-b                        1 vend  vakant 

 

.Pozicioni më sipër, i ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes 
paralele! Vetëm në rast se në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ky pozicion është 
ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë. 
. 

 

PËR TË DY PROCEDURAT (LEVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRE) APLIKOHET NË TË NJËJTËN 
KOHË. 
 

       

Afati për dorëzimin e dokumentave për:               
LëVIZJE PARALELE                                                                                                                                     30.05.2022                            

       

Afati për dorëzimin e dokumentave për: 
NGRITJE NE DETYRE                                                                                                                                 05.06.2022 

 

 

 

    



Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është: 

 Menaxhon organizimin dhe realizimin e të gjithë veprimtarisë kryesore qe lidhet me koordinimin dhe monitorimin e proçesit të Integrimit  
 Zhvillon një sistem të konsoliduar dhe profesional për komunikimin ndërinstitucional midis Bashkisë Përmet dhe institucioneve vendase dhe të huaja për realizimin e të gjithë eventeve të Kryetarit të Bashkisë dhe per zbatimin e marrëveshjeve për Stabilizim – Asociimin të 

vendit; 

  Siguron drejtimin strategjik në komunikimin efektiv dhe bashkëpunimin e ngushtë me 
strukturat e tjera përkatëse të Bashkisë, institucioneve vendase dhe të huaja në zbatimin të programeve të vizitave të delegacioneve duke realizuar të gjithë veprimtarisë proçesit të Integrimit Europian të Kryetarit të Bashkisë dhe të Institucionit;  

 Monitoron përgatitjen në kohë të praktikave lidhur me çështjet e Integrimit Europian dhe negocimi i marrëveshjeve, protokolleve të bashkëpunimit bilateral dhe me institucionet 
financiare nderkombetare;  

 Monitoron përgatitjen e raporteve për monitorimin e zbatimit të marrëveshjes me donatorë të huaj; 
 Koordinimi i programeve të asistencës së BE në nivel vendor dhe projekteve ku përfiton 

bashkia; 

 Mirëadministrimin e çdo çështje që lidhet me hartimin e politikave dhe strategjive me qëllim promovimin, krijimin e network-ut të aktiviteteve rinore duke synuar arritjen e standarteve bashkëkohore në përputhje me ato kombëtare dhe rajonale në infrastrukturën 
e ambienteve rinore; 

 Mirëadministrimin e çdo çështje që lidhet me monitorimin e përditshëm dhe konstant të marrëdhënieve me publikun dhe medias së shkruar, vizive dhe online si dhe informimin e plotë për mediat dhe qytetarët mbi pasqyrimin e aktiviteteve te Bashkisë, duke siguruar shkallë maksimale të transparencës së komunikimeve në interes të institucionit. 
 

 

1 LËVIZJA PARALELE 

 Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.  
1.1 KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon: 

a- Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori;  
b- Të mos kenë masë disiplinore në fuqi;  
c- Të kenë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”.  
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e veçanta si vijon: 

a- Të zotërojë diplomë te të nivelit "Master Shkencor" në një nga degët e Arsimit të Lartë Ekonomik  

b- Te kete experience pune te pakten 3 vite në administratën publike  



c- Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze te Çertifikuara ose me Diplome 

d- Te kete njohuri te mira te programeve komjuterike baze 

 

Kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21 të ligjit nr. 152/2013 i ndryshuar 

        a) të jetë shtetas shqiptar; 
        b) të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
        c) të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur; 
        ç) të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse; 
        d) 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; 

      dh) ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas këtij ligji; 
       e) të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesat e tjera të posaçme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës. 
 

 

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë pranë Bashkisë Përmet dokumentat si më poshtë:  
a- Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në 
linkun:http://dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard  

b - Fotokopje e noterizuar e diplomës/listës së notave (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit; 

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);  
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);  
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  
f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;  
g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; 

h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi; 
i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 
 

Dokumentat duhet të dorëzohen me postë ose dorazi në Zyrën e Administratës së Bashkisë Përmet 
me adresë  Sheshi “Abdyl Frashëri “ , kati katërt brenda datës  30.05.2022. 

 

1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

 Në datën 01.06.2022, njësia përgjegjëse për burimet njerëzore do të shpallë në faqen zyrtare të Bashkisë Përmet, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendën e informimit publik të 



Bashkisë listën e kandidateve që plotesojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet konkurrimi. Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga njësia përgjegjëse për burimet njerëzore në Bashkinë Përmet, në rrugë 
elektronike e-mail, telefonike  për shkaqet e mos kualifikimit . 
 

1.4 
FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET 
INTERVISTA 

 Kandidatët do të vlerësohen pë njohuritë e tyre  në lidhje me: 
1.Njohuritë mbi Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;. 
2.Njohuritë mbi Ligjin Nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar) si dhe aktet nënligjore dalë  në   
    zbatim të tij 
3. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; i ndyshuar 

4. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizmin dhe funksionimin e administratës shtetërore” 

5. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” 

6. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale" 

7.Urdhrin 113/2019 per Platformen e Partneritetit per Integrimin Evropian 8.VKM 450,26.07.2018”Per bashkerendimin dhe koordinimin e procesit te integrimit evropian   
    ndermjet qeverisjes qendrore dhe njesive te qeverisjes vendore” 

9. VKM 749/2018 per Krijimin e Strukturave Negociuse. 

 

 

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

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës; 
b- Eksperiencën e tyre të mëparshme; 
c- 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://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015  

1.5 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT 

 Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, informacioni për fituesin do te shpallet në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe Stendat e Informimit publik.  

2 2 NGRITJA NE DETYRE DHE PRANIMI NGA JASHTE SHERBIMIT CIVIL 
 

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015


 Vetëm në rast se pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë dhe pranim nga jashte sherbimit civil.  
 Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë vetëm nëpunësit civilë të një kategorie paraardhëse (vetëm një kategori më e ulët), të punësuar në të njëjtin apo në një institucion tjetër të shërbimit civil, që plotësojnë kushtet për ngritjen në detyrë dhe kërkesat e veçanta për vendin e lirë.  
 

 

2.1 
KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E NGRITJES NE DETYRE DHE SHERBIMIT 

CIVIL DHE KRITERET E VEÇANTA Për këtë procedurë 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:  

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;  
f - 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 kërkesat e posaçme si vijon: 

a- Të zotërojë diplomë te të nivelit "Master Shkencor" në një nga degët e Arsimit të Lartë .   
b- Te kete experience pune te pakten 3 vite në administratën publike. 
c- Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze te Çertifikuara ose me Diplome 

d- Te kete njohuri te mira te programeve komjuterike baze 

 

2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:  
 

a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: 
http://lgu.dap.gov.al/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx 

b - Fotokopje të diplomës . Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi 
nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit; 

c - Fotokopje të librezës së punës  
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);  
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  
f – Vertetim per gjendjen gjyqësore;  
g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo 

http://lgu.dap.gov.al/CVTemplate_jeteshkrimi_standard.docx


të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj; 
 Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër do te behet prane Zyres se 

Administrates te Bashkise Permet.  

 

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave për procedurën e pranimit në kategorinë e mesme duhet 

të bëhet brenda datës: 05/06/2022  

 

2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

 

 Në datën 07/06/2022, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore do të shpallë në portalin Sherbimi Kombetar i Punesimit dhe ne  stendat e informimit publik, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për proceduren e pranimit në kategorinë ekzekutive, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista. 
 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 Zyra e Administrates, për 
shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail). 

 

2.4 
FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI DHE 

INTERVISTA 

 

Kandidatët do të testohen në lidhje me: 
 

 Njohuritë mbi Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;. 
 Njohuritë mbi Ligjin Nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar) si dhe aktet nënligjore dalë  në zbatim të tij 
 Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën   publike”. 
 Njohuritë mbi Ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; i ndyshuar 

 Njohuritë mbi Ligjin Nr. 90/2012 “Për organizmin dhe funksionimin e administratës shtetërore” 

 Njohurite mbi Ligjin Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” 

 Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale 

 8.Urdhrin 113/2019 per Platformen e Partneritetit per Integrimin Evropian 

 9.VKM 450,26.07.2018”Per bashkerendimin dhe koordinimin e procesit te integrimit evropian   
     ndermjet qeverisjes qendrore dhe njesive te qeverisjes vendore” 

 10. VKM 749/2018 per Krijimin e Strukturave Negociuse. 

 

 

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

a - Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithësues të punës për pozicionet; 
b - Eksperiencën e tyre të mëparshme; 
c - Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën. 
 

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: 



a - Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë; 
b - Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 25 pikë;  
c - 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://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015 

 

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

 Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, NJBNJ do të shpallë në faqen zyrtare të Bashkisë Përmet, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, dhe në stendën e informimit publik të Bashkisë të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë proçedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike për 
rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail, telefonit etj.) 

 

 

NJËSIA PËRGJEGJËSE E BURIMEVE NJERËZORE 

 

BASHKIA PERMET 

 

 

 

 

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/54-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

