
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA MALLAKASTËR 

 

 

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL 

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE 

 

(Specialist) 

 

Lloji i diplomës “inxhinier ndërtimi”, “Inxhinieri/Inxhinier Gjeodet , Inxhiner gjeomatik, 

urbanist 

Niveli minimal i diplomës “Diplome e Nivelit të Parë” 

 

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ 

VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicionëve të punës në 

institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura” i ndryshuar ; si dhe të Kreut 

II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia 

Mallakastër shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për 

kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: 

 

 

Specialist Sektori i  Planifikimit të Territorit dhe i Projektimit kategoria IV-a 1 (një) 

 

 

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civil të së njëjtës kategori në të gjitha institucionet 

pjesë e shërbimit civil.Nëse nuk ka një fitues nga procedura e levizjes paralele, plotësimi i vendit 

vakant do te realizohet me procedurën e Pranimit në shërbimin Civil. 

 

Për të dy procedurat (lëvizje paralele dhe Pranimi në Shërbimin Civil në kategorinë ekzekutive) 

aplikohet në të njëjtën kohë. 

 

Afati për dorëzimin e dokumentave për LEVIZJE PARALELE: 10.10.2019_ 

Afati për dorëzimin e dokumentave për PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL:  15.10.2019_



 

Përshkrim i Përgjitshëm 

 

Specialist, Sektori i  Planifikimit të Territorit dhe i Projektimit kategoria IV-A,  

Janë pjesë e Drejtorisë së Planifikimi të terrritorit dhe projetkimit. Merren me hartimin, 

zbatimin, ndjekjen dhe aplikimin per projekte. Mbulojnë cështjet e projekteve hidroteknike dhe 

infrastrukturore.  

  

 

DETYRAT  

Detyrat Kryesore për  -  

Specialist Sektori i  Planifikimit të Territorit dhe i Projektimit kategoria IV-A 

a. Llogarit volume të punimeve hidroteknike sipas projekteve;  

b. Aplikon çmimet sipas llojit të punimeve dhe analizon çmime të reja (kur mungojnë në 

manual); 

c. Llogarit mbikëqyrjet dhe kolaudimet sipas vlerave të preventivave për pjesën hidroteknike; 

d. Përpilon kthim e përgjigjeve kundrejt subjekteve të ndryshme private apo shtetërore në 

lidhje me kërkesat e tyre për të drejtën e informacionit që lidhen me cështjet hidroteknike;  

e. Kryen inspektimin e situatës në terren bashkë me grupet e punës për të gjitha shqyrtimet e 

aplikimeve, për leje punimesh dhe jep sugjerime për zgjidhje në kohë sa më të shkurtër, 

nëse ka probleme; 

f. Verifikon në terren kërkesat e ankesat e ardhura në adresë të Drejtorisë dhe përgatit 

përgjigjet për problemte me çësthjet hidroteknike; 

g. Përgatit informacione të detajuara teknike  në lidhje me kontrollin e zbatimit të lejeve të 

punimeve;  

h. Identifikon problematikat e rezultuara për cështjet hidroteknike gjatë kontrolleve dhe 

harton brenda afateve të përcaktuara njoftimet zyrtare për subjektet ndërtuese në rastet kur 

realizimi i punimeve hidroteknike, nuk rezulton në përputhje me kushtet e lejes së dhënë; 

i. kontrollon afatet e përfundimit të punimeve hidroteknike për subjektet që janë drejt 

përfundimit të afatit të lejes së punimeve;  

 

 

 

I.LEVIZJA PARALELE 

 

Kjo procedurë është e hapur vetëm për nëpunësit civilë të kategorisë ekzekutive në të gjitha 

institucionet,  pjesë e shërbimit civil. 

Kushtet minimale që duhet të plotësojnë kandidatët për lëvizjen paralele janë: 

 

1. Të jetë nëpunës civil i konfirmuar brenda së njëjtës kategori. 

2. Të mos ketë masë disiplinore në fuqi. 

3. Të ketë të paktën vlerësim e fundit “Mirë” apo “Shumë mirë”. 



 

Kriteret e vecanta për këto pozicione janë: 

- Specialist ,Sektori i  Planifikimit të Territorit dhe i Projektimit kategoria IV-A- Të zotërojë 

diplomë minimum Diplomë të Nivelit të Parë “Bachelor” në inxhinier ndërtimi”, 

“Inxhinieri/Inxhinier Gjeodet , Inxhiner gjeomatik, urbanist 

Nëse diploma është marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit 

përgjegjës për njësimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi, 

a. Për këtë  pozicion aplikanti duhet të ketë të paktën 1 vit punë, 

b. Për këtë pozicion aplikanti duhet të zotëroj një gjuhe të huaj; 

Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi në një zarf të mbyllur, në zyrën e  Njësisë së 

Menaxhimit të Burimeve Njërëzore, të Bashkisë Mallakastër, këto dokumenta: 

 

1. Letër motivimi për aplikim në vendin vakant. 

2. Një kopje të jetëshkrimit (CV). 

3. Nje numër kontakti dhe adresën e plotë të vendbanimit. 

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

duhet ta ketë të njesuar pranë Ministrisë së Arsimit. 

5. Fotokopje e diplomës me listën e notave. Nëse ka një diplomë dhe listë notash të 

ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, aplikanti duhet ta ketë të 

konvertuar atë sipas sistemit shqiptar.  

6. Fotokopje e vlerësimit të fundit vjetor. 

7. Fotokopje të librezës së punës e plotësuar. 

8. Certifikata ose dëshmi të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme. 

9. Fotokopje e letërnjoftimit (karte Identiteti). 

10. Vërtetim të gjendjes gjyqësore dhe shëndetsore.(Dëshmi penaliteti dhe raport mjekësor). 

 

Dokumentet  e mësipërme duhet të dorëzohen deri më datë 10.10.2019. 

 

Në datën 11_/10_/_2019_, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mallakastër 

do të shpallë në portalin ”Shërbimi Kombëtar të Punësimit”, në faqen zyrtare të Internetit të 

Bashkisë në stendën e informimit të publikut., listën e e kandidatëve që do të vazhdojnë 

konkurimin , si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista. 

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

veçanta do të njoftohen individualisht nga Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në 

Bashkinë Mallakastër, për shkaqet e moskualifikimit në të njëjtën ditë me shpalljen e listës së 

verifikimit paraprak të kandidatëve në rrugë elektronike përmes emailit të paraqitur nga 

kandidati në dokumentacionin e aplikimit.  

Ankesat nga kandidatet paraqiten në Njësinë Përgjegjëse të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore 

brenda 5 ditëve kalendarike dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 diteve pune nga data e 

depozitimit te saj. 

Në intervistë kandidatët do të vlerësohen për njohuritë e tyre në këto fusha: 

 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. 
 Ligji nr.139/2015 “Për vetqeverisjen Vendore’ 



 

 Ligji Nr. 107/2014 Për Planifikimin Dhe Zhvillimin e Territorit 

 Ligj Nr. 73/2015 Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në Ligjin Nr. 107/2014 “Për 

Planifikimin Dhe Zhvillimin E Territorit” 

 Ligji Nr. 9290, datë 7.10.2004 PER produktet e ndertimit 

 Ligji Nr. 111, datë 3.12.2012 Për Menaxhimin E Integruar Të Burimeve Ujore 

 Ligji Nr. 8402, Datë 10.9.1998 Per Kontrollin Dhe Disiplinimin E Punimeve Te 

Ndertimit 

 VKM nr. 408, date 13.08.2015 "Per miratimin e Rregullores se Zhvillimit te 

Territorit" 

 Ligji Nr.8485, datë 12.5.1999 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE TE 

REPUBLIKES SE SHQIPERISE 

 Ligji nr 183/2014 për disa shtesa dhe ndryshie në ligjin nr 9780 datë 16.7.2007 “Për 

inspektimin e ndërtimit” të ndryshuar 

 VENDIM Nr.862, datë 5.12.2007 “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të 

territorit nga inspektorati ndërtimor e urbanistik kombëtar e ai vendor” 

 

 

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve: 

Kandidatët do të vlerësohen nga Komisioni i Brendshëm për Lëvizjen Paralele i ngritur në 

Bashkinë Mallakastër, nëpërmjet dokumentacionit të dorëzuar dhe intervistës së strukturuar me 

gojë.     

Totali i pikëve të vlerësimit të kandidateve është 100 pikë, të cilat ndahen përkatësisht:   

a. 40 pikë për dokumentacionin e dorëzuar i ndarë: 20 pikë për përvojën, 10 pikë për 

trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse, 10 pikë për çertifikimin pozitiv ose per 

vleresimet e rezultateve me pune , në rastet kur procesi I certifikimit nuk eshte kryer; 

b. 60 pikë për intervistën me gojë;   

Komisioni, në përfundim të vlerësimit, përzgjedh kandidatin, i cili renditet i pari ndër kandidatët 

që kanë marrë të paktën 70 pikë (70% të pikëve) në rast të kandidatëve me pikë të barabarta, 

zbatohet parashikimi i pikës 13, të Kreut IV të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242 

dt.18.03.2015 ‘Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”. 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, informacioni për fituesin do te shpallet në 

 në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” ,  

 në faqen zyrtare të Bashkisë Mallakastër 
stendën e publikimeve të Bashkisë Mallakastër 

 

II- PRANIMI NË SHËRBIMIN CIVIL. 

Nëse në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele nuk ka fitues, plotësimi i vendit vakant do 

të realizohet nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive. 

http://www.planifikimi.gov.al/sites/default/files/VKM%20Nr.408%252c%20date%2013.05.2015%20Per%20miratimin%20e%20RRegullores%20se%20Zhvillimit%20te%20Territorit.PDF
http://www.planifikimi.gov.al/sites/default/files/VKM%20Nr.408%252c%20date%2013.05.2015%20Per%20miratimin%20e%20RRegullores%20se%20Zhvillimit%20te%20Territorit.PDF


 

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 nr.152/2013 “Për nëpunësin 

civil” i ndryshuar: 

Kërkesat e përgjithshme për pranimin në shërbimin civil dhe kriteret e veçanta 

-Të jetë shtetas shqiptar.  

-Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.  

-Të zotrojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur. 

-Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse. 

-Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për  

 kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje. 

 

Kriteret e veçanta për këto pozicione janë: 

-Specialist , Sektori i  Planifikimit të Territorit dhe i Projektimit kategoria IV-a 

- Të zotërojë diplomë minimum Diplomë të Nivelit të Parë “Bachelor” në inxhinier ndërtimi”, 

“Inxhinieri/Inxhinier Gjeodet , Inxhiner gjeomatik, urbanist 

Nëse diploma është marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit 

përgjegjës për njësimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi, 

c. Për këtë  pozicion aplikanti duhet të ketë të paktën 1 vit punë, 

d. Për këtë pozicion aplikanti duhet të zotëroj një gjuhe të huaj; 

 

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit: 

Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi në një zarf të mbyllur, në zyrën e   Njësisë së 

Menaxhimit të Burimeve Njërëzore, të Bashkisë Mallakastër këto dokumenta: 

 

1. Letër motivimi për aplikim në vendin vakant. 
2. Një kopje të jetëshkrimit.   
3. Nje numër kontakti dhe adresën e plotë të vendbanimit. 
4. Fotokopje e diplomës.Nëse aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj 

duhet ta ketë të njesuar pranë Ministrisë së Arsimit. 
5. Fotokopje e diplomës me listën e notave. Nëse ka një diplomë dhe listë notash të 

ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, aplikanti duhet ta ketë të 

konvertuar atë sipas sistemit shqiptar.  
6. Fotokopje të librezës së punës e plotësuar. 
7. Certifikata ose dëshmi të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme. 
8. Fotokopje e letërnjoftimit.  
9. Vërtetim gjendjes gjyqësore dhe shëndetesore. 

 

Dokumentat  e mësipërme duhet të dorëzohen deri më datë 15.10.2019. 

 

Në datën 25.10.2019 NJBNJ do të shpallë në portalin ”Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në 

faqen e Internetit të Bashkisë Mallakastër dhe në stendën e informimit të publikut, listën e 



 

kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, 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 nga Njesia Pergjegjese e Menaxhimit te 

Burimeve Njerezore,  për shkaqet e moskualifikimit., në rrugë elektronike nëpërmejt emailit. 

Ankesat nga kandidatet paraqiten në Njësinë Përgjegjëse të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore 

brenda 5 ditëve kalendarike dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 diteve pune nga data e 

depozitimit te saj. 

 

 

Në konkurimin me shkrim dhe intervistë e strukturuar me goje, kandidatët do të 

vlerësohen për njohuritë e tyre në këto fusha: 

 

 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. 
 Ligji nr.139/2015 “Për vetqeverisjen Vendore’ 
 Ligji Nr. 107/2014 Për Planifikimin Dhe Zhvillimin e Territorit 

 Ligj Nr. 73/2015 Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në Ligjin Nr. 107/2014 “Për 

Planifikimin Dhe Zhvillimin E Territorit” 

 Ligji Nr. 9290, datë 7.10.2004 PER produktet e ndertimit 

 Ligji Nr. 111, datë 3.12.2012 Për Menaxhimin E Integruar Të Burimeve Ujore 

 Ligji Nr. 8402, Datë 10.9.1998 Per Kontrollin Dhe Disiplinimin E Punimeve Te 

Ndertimit 

 VKM nr. 408, date 13.08.2015 "Per miratimin e Rregullores se Zhvillimit te 

Territorit" 

 Ligji Nr.8485, datë 12.5.1999 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE TE 

REPUBLIKES SE SHQIPERISE 

 Ligji nr 183/2014 për disa shtesa dhe ndryshie në ligjin nr 9780 datë 16.7.2007 “Për 

inspektimin e ndërtimit” të ndryshuar 

 VENDIM Nr.862, datë 5.12.2007 “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të 

territorit nga inspektorati ndërtimor e urbanistik kombëtar e ai vendor” 

 

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve 

 

Kandidatët do të vlerësohen nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit, i ngritur pranë Bashkise 

Mallakastër. 

Totali i pikëve të vlerësimit të kandidateve është 100 pikë të cilat ndahen përkatësisht: 

a. 15 pike për dokumentacionin e dorëzuar; 

b. 25 pikë për intervistën e strukturuar me gojë;  

c. 60 pikë për vlerësimin me shkrim. 

 

Komiteti i Përhershëm i Pranimit, në përfundim të vlerësimit, përzgjedh kandidatin, i cili 

renditet i pari me pikët maksimale, për t'u emëruar në pozicionin “ 

http://www.planifikimi.gov.al/sites/default/files/VKM%20Nr.408%252c%20date%2013.05.2015%20Per%20miratimin%20e%20RRegullores%20se%20Zhvillimit%20te%20Territorit.PDF
http://www.planifikimi.gov.al/sites/default/files/VKM%20Nr.408%252c%20date%2013.05.2015%20Per%20miratimin%20e%20RRegullores%20se%20Zhvillimit%20te%20Territorit.PDF


 

Specialist  Sektori i  Planifikimit të Territorit dhe i Projektimit kategoria IV-a 1 (një) 

 

Në rast se dalin fitues më shumë se një kandidat, me pikë të barabarta, zbatohen parashikimet e 

pikës 13, të kreut IV, të Vendimit të Këshillit të Minstrave nr.243, datë, 18.03.2015 “Për 

pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorin ekzekutive”.    

Komiteti i Përhershëm i Pranimit brenda 24 (njëzet e katër) orëve, vendos në dispozicion 

 listën e fituesve, Njësisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore të Bashkisë Mallakastër 

 

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, brenda 24 (njëzet e katër) orëve, shpall listën e 

fituesve. 

Njoftimi do të bëhet: 

 në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”  
 në faqen zyrtare të Bashkisë Mallakastër  
 në stendën e informimit publik të Bashkisë Mallakastër. 

 

Për sqarime të mëtejshme mund të kontaktoni në : 

e-mail :   mshehajbashkiamallakaster.gov.al 

  

 

NJESIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE 

BASHKIA MALLAKASTËR 

MARJOLA SHEHAJ  

mailto:bashkiamallakaster@gmail.com

