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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  SHKODËR 

 

SHPALLJE PËR  LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË 

 NË KATEGORINË  E MESME  DHE TË ULËT DREJTUESE 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, 

të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të 

mesme drejtuese“ të ndryshuar, Bashkia Shkodër shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes 

në detyrë  për kategorinë e ulët drejtuese  për  pozicionin : 

 

Përgjegjës,  Njësia e Inspektimit Tatimor, Drejtoria e të Ardhurave                                                                                                           

                                                                                          kategoria III-a 

 

Data e dorëzimit të dokumentave: 

               LËVIZJA PARALELE 

 

        24 Nëntor  2022 

Data e dorëzimit të dokumentave: 

               NGRITJE NË DETYRË 

 

5 Dhjetor  2022 

 

  Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është: 

- Përgjegjësi sektorit ka në varësi të drejpërdrejtë stafin sipas strukturës së miratuar. 

- Propozon tek drejtori i drejtorisë, ndarjen e zonave fiskale për çdo inspektor që ka në varesi. 

- Organizon punën në funksion të realizimit të objektivave të sektorit.  

- Koordinon dhe ndan detyrat, rekomandon zonat në lidhje me territorin dhe/ose funksionin, bën 

propozimet e nevojshme për përmirësimin e punës.  

- Koordinon bashkëpunimin me struktura të tjera mbështetëse. 

- Evidenton zonat me risk dhe ndërmerr hapat ligjorë ne fuqi. 

- Harton plane në bazë javore, mujore dhe vjetore për sektorin, dhe ndjek realizimin. 

përpilon evidenca statistikore për gjendjen e aktiviteteve në terren dhe dinamikën e 

ndryshimeve.  

- Ndjek rastet kur ka aktivitete informale të evidentuara, informon drejtorinë rajonale tatimore 

dhe sipas rastit bashkëpunon me to dhe me institucione të tjera për liçensimin e tyre.  

- Bën inspektime në zonat fiskale, në prani të inspektorëve të zonës. 

- Mban përgjegjësi për punën dhe përformancën e sektorit. 
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I- 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 jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori III-a ; 

b- Të mos ketë masë disiplinore në fuqi; 

c- Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”; 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon: 

d- Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Shkencor" apo "Master Profesional" të  

         përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje     

         normale 2 vite akademike në Fakultetin Ekonomik dhe Drejtësi.  

e- Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit duhet të jenë të njehsuara pranë institucionit 

përgjegjës për njehsimin e diplomave. 

f- Të kenë të paktën 3  vjet përvojë pune në këtë fushë. 

 

1.2  DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë: 

1.      Kërkesë për punësim/lëvizje paralele; 

2.      Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me formatin europian; 

3.      Fotokopje  të letërnjoftimit  (ID); 

4.      Çertifikatë përsonale; 

5.      Çertifikatë familjare; 

6.      Fotokopje të diplomës dhe suplementit/listës së notave 

7.      Fotokopje të librezë pune (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në  punë) 

8.      Vërtetim të gjendjes shëndetësore 

9.      Vërtetim të gjendjes gjyqësore / Vetëdeklarim të gjëndjes gjyqësore 

10.   Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; 

11.  Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë displinore në fuqi; 

12.  Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë,  

       vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetë shkrimin tuaj; 

13.  Lista e dokumentave të sipërcituar të jetë e inventarizuar dhe e nënshkruar nga     

      kandidati. 

 

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave bëhet  pranë  Zyrës me një Ndalesë në  Bashkinë  

Shkodër  brenda datës   24 Nëntor  2022. 
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1.3  REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

Bashkia Shkodër në respektim të afatit ligjor do të shpallë në faqen zyrtare të internetit të 

Bashkisë Shkodër dhe në portalin e “Agjencia  Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive”, listën e 

kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e lëvizjes paralele, si 

dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet intervista. 

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

 kërkesat e   posaçme do të njoftohen individualisht (nëpërmjet   adresës së e-mail)   për shkaqet e 

moskualifikimit. 

 Kandidatët e pakualifikuar kanë të drejtë të paraqesin ankesat brenda 3 (tre ) ditëve    

 nga data  e njoftimit. 

 

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

                                               
ZHVILLOHET INTERVISTA 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: 

- Njohuri për ligjin nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore ”, i ndryshuar; 

- Njohuri për ligjin nr. 152/2013 "Për nëpunësin civil", i ndryshuar;  

- Njohuri për ligjin nr. 9131datë 08.06.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”; 

- Njohuri për ligjin nr.68/2017 "Per financat e veteqeverisjes vendore"; 

- Njohuri për ligjin nr. 9632, date 30.10.2006 "Per sistemin e Taksave Vendore", i ndryshuar 

- Njohuri për ligjin nr.9975, date 28.07.2008 'Per taksat kombëtare" i ndryshuar; 

- Njohuri për ligjin nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për proçedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar;  

- Njohuri për Udhëzimi nr 24, datë 02.09.2008 “Për proçedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar ; 

- Njohuri për Vendim  nr. 132, datë 7.3.2018  për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së 

taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”, e bazës së taksës për kategori specifike, 

natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për përcaktimin e bazës së taksës, si 

dhe të kritereve dhe rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit  të taksës; 

- Njohuri për ligjin nr. 9723, datë 3.5.2007 “Për qendrën kombëtare të regjistrimit”; 

- Njohuri për ligjin nr. 119/2014  datë 18.09.2014 “Për të drejtën e informimit”; 

- Njohuri për ligjin nr. 146/2014 datë 30.10.2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”. 

1.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar: 

Kandidatët për dokumentacionin e dorëzuar do të vlerësohen në total me 40 pikë të ndara: 

a- 20  pikë  për përvojën,  

b- 10 pikë për trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën,  

c- 10 pikë për çertifikimin pozitiv ose për vlerësimet e rezultateve individale në punë në rastet 

kur procesi i çertifikimit nuk është kryer.  
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Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me: 

d- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të  

punës; 

e- Eksperiencën e tyre të mëparshme;                   

f- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.  

 

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë. 

 

1.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E  

                                              KOMUNIKIMIT 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Shkodër do të shpallë fituesin në faqen zyrtare 

dhe në portalin e “Agjencia  Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive”. Të gjithë kandidatët  

pjesëmarrës  në  këtë  procedurë  do  të  njoftohen  individualisht në  mënyrë elektronike  për 

rezultatet (nëpërmjet  adresës së e-mail) 

 

II- NGRITJA NË DETYRË 

 

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.  

 

2.1 
KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E  

NGRITJES NË DETYRË DHE KRITERET E VEÇANTA 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon: 

 

a- Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda kategorisë III-b;  

b- Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;  

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

 

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e ngritjes në detyrë janë:  

 

d- Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Shkencor" apo "Master Profesional" të  

              përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje     

              normale 2 vite akademike në Fakultetin Ekonomik dhe Drejtësi.   

e- Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit duhet të jenë të njehsuara pranë institucionit 

përgjegjës për njehsimin e diplomave. 

f- Të kenë të paktën 3  vjet përvojë pune në këtë fushë. 
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22.2 

22.3DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 

1.      Kërkesë për punësim 

2.      Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me formatin europian 

3.      Fotokopje  të letërnjoftimit  (ID) 

4.      Çertifikatë përsonale 

5.      Çertifikatë familjare 

6.      Fotokopje të diplomës dhe suplementit/listës së notave 

7.      Fotokopje të librezë pune (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në  punë); 

8.      Vërtetim të gjendjes shëndetësore; 

9.      Vërtetim të gjendjes gjyqësore / Vetëdeklarim të gjëndjes gjyqësore; 

10.   Vlerësimin e fundit nga eprori direkt; 

11.  Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë displinore në fuqi. 

12.  Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë,  

       vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetë shkrimin tuaj; 

13.  Lista e dokumentave të sipërcituar të jetë e inventarizuar dhe e nënshkruar nga     

      kandidati. 

 

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave bëhet  pranë  Zyrës me një Ndalesë në  Bashkinë  

Shkodër  brenda datës   5 Dhjetor  2022. 

22.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK 

Bashkia Shkodër në respektim të afatit ligjor do të shpallë në faqen zyrtare të internetit të 

Bashkisë Shkodër dhe në portalin “Agjencia  Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive”, listën e 

kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e pranimit në 

shërbimin civil, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë kur do të zhvillohet konkurrimi. 

 

Në të njëjtën date kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e pranimit në shërbimin civil dhe 

kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht, (nëpërmjet adresës së e-mail), për shkaqe te 

moskualifikimit. 

Kandidatët e pakualifikuar kanë të drejtë të paraqesin ankesat brenda 5 (pesë) ditëve kalendarike 

nga data e njoftimit. 

 

22.4  FUSHAT KRYESORE TË NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILTË MBI TË  

        CILAT  DO TË ZHVILLOHET KONKURRIMI 

 

- Njohuri për ligjin nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore ”, i ndryshuar; 

- Njohuri për ligjin nr. 152/2013 "Për nëpunësin civil", i ndryshuar;  

- Njohuri për ligjin nr. 9131datë 08.06.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”; 

- Njohuri për ligjin nr.68/2017 "Per financat e veteqeverisjes vendore" 

- Njohuri për ligjin nr. 9632, date 30.10.2006 "Per sistemin e Taksave Vendore", i ndryshuar 

- Njohuri për ligjin nr.9975, date 28.07.2008 'Per taksat kombëtare" i ndryshuar 
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- Njohuri për ligjin nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për proçedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar.  

- Njohuri për Udhëzimin nr 24, datë 02.09.2008 “Për proçedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar  

- Njohuri për Vendim  nr. 132, datë 7.3.2018  për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së 

taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”, e bazës së taksës për kategori specifike, 

natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për përcaktimin e bazës së taksës, si 

dhe të kritereve dhe rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit  të taksës 

- Njohuri për ligjin nr. 9723, datë 3.5.2007 “Për qendrën kombëtare të regjistrimit” 

- Njohuri për ligjin nr. 119/2014  datë 18.09.2014 “Për të drejtën e informimit”; 

- Njohuri për ligjin nr. 146/2014 datë 30.10.2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”. 

 

2.5  MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE 

 

Kandidatët e shpallur fitues nga verifikimi paraprak do të vlerësohen në lidhje me: 

- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimit, përvojës e të trajnimeve të lidhura me 

fushën; 

- Vleresimin me shkrim; 

- Intervistën e strukturuar me gojë;  

 

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

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: 

 

a- Vlerësimin me shkrim,                   deri në 40 pikë; 

b- Intervistën e strukturuar me gojë që konsiston në motivimin, aspiratat dhe  

     pritshmëritë e tyre për karrierën,   deri në 40 pikë;  

c- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të  

     lidhura me fushën,                        deri në 20 pikë.  

 

22.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E  

         KOMUNIKIMIT 

 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Shkodër do të shpallë fituesin në faqen 

zyrtare dhe në portalin “Agjencia  Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive”. Të gjithë kandidatët 

pjesëmarrës jofitues në këtë proçedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike , për 

rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail). 

 

 

 

 


