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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,   Sektori i Sinjalistikës, Transportit dhe Mobilitetit 

       Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës 

                                                                                                    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: 

- Kordinimi i  veprimtarisë administrative  të  sektorit  me  operatorët privat dhe të tretët. 

- Këshillon dhe ndjek nga afër zbatimin e detyrave. 

- Kontrollon dhe monitoron të  gjithë aktivitetin e shërbimeve  të  sektorit. 

- Kontribon në procesin e vendimarrjes  nepërmjet  të dhënave të detajuara  dhe  analizave. 

- Vendimarrje  në  perputhje me kuadrin ligjor për  aktivitetet e sektorit. 

- Përgatit projekt-vendime ose projekte-urdheresa,studime etj, per administrimin dhe 

funksionimin sa me mire te transportit duke i paraqit tek organet  kompetente. 

- Ndjek veprimtarinë e transportit urban, planifikon monitorimet dhe merr pjesë në grupet e 

monitorimeve. 

- Bashkëpunon me drejtorinë e planifikimit urban dhe sektorin e qarkullimit rrugor të policisë për 

përmirësimin e sinjalistikës. 
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- Përfaqëson Bashkinë në marrëdhëniet institucionale për fushën  e transportit, sinjalistikës dhe 

mobilitetit në Drejtorine e Policisë Vendore, Drejtorinë Rajonale të Transportit Rrugor, 

Drejtorinë Rajonale Tatim Taksave. 

- Bashkëpunon me Drejtorinë e Policisë Vendore (sektorin e qarkullimit rrugor), Drejtorine 

Rajonale te Transportit Rrugor, Policine Bashkiake per mbarevajtjen e punes, ne menjanimin e 

informalitetit dhe konkurrencës së pandershme në fushën e transportit të udhetarëve. 

- Në bashkepunim me specialistin harton preventivat për pjesë këmbimi dhe  mirëmbajtje të 

mjeteve të transportit të Drejtorisë Shërbimeve Publike, Ndjekjes së Investimeve të 

Infrastrukturës. 

- Në bashkepunim me specialistin harton preventivat për siguracionet e mjeteve të transportit të 

Drejtorisë Shërbimeve Publike, Ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës. 

- Bashkëpunon ne hartimin e planit të mobilitetit të qëndrueshëm urban  

- Monitorimi i gjendjes së mobilitetit, studimi , marrja e masave të përdorimit të transportit 

urban, biçikletës dhe ecjes, shmangia e përdorimit të automjeteve. 

- Promovim i politikave për një transport sa më të qëndrueshëm (urban, biçikletë dhe ecje). 

- Merr pjesë në  komisione të ndryshme në zbatim të Urdhërave të Kryetarit të Bashkisë. 

- Shqyrton kërkesat dhe pajisje me liçencë subjektet aplikuese për tregtimin e karburanteve dhe 

lëndëve djegëse. 

 

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: 

a- 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 degën Inxhinieri Mekanike dhe Drejtesi.   

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

përgjegjës për njehsimin e diplomave. 

b- Të kenë të paktën 3  vjet përvojë pune në këtë fushë. 
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1.2  DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë: 

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   24 Nëntor 2022. 

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, të cilët rezultojnë të pakualifikuar, brenda 3 (tri) ditëve kalendarike nga data e njoftimit 

individual, paraqesin ankesat me shkrim pranë njësisë përgjegjëse. 

  
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. 8308, datë 18.03.1998 “Për Transportet Rrugore”, i ndryshuar  

- Njohuri për ligjin nr. 8378, dt. 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”; i 

ndryshuar  
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- Njohuri për Udhëzim nr. 15, dt. 24.07.2007 “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të 

licencave, autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin 

rrugor”, i ndryshuar 

- Njohuri për Udhëzimin nr.5627, date 18.11.2016 “Për përcaktimin e kritereve, rregullave 

dhe dokumentacionit për lëshimin e liçencave dhe çertifikatave për ushtrimin e veprimtarisë 

në transportin rrugor të udhëtarëve brenda vendit”.                                                                                                                         

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.  

 

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.  
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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 Degën Inxhinieri Mekanike dhe Drejtesi..   

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. 

 

2.2    DOKUMENTACIONI, 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 
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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, të cilët rezultojnë të pakualifikuar, brenda 5 (pesë) ditëve kalendarike nga data e 

njoftimit individual, paraqesin ankesat me shkrim pranë njësisë përgjegjëse. 

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 ” ; 

- 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. 8308, datë 18.03.1998 “Për Transportet Rrugore”, i ndryshuar  

- Njohuri për ligjin nr. 8378, dt. 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”; i 

ndryshuar  

- Njohuri për Udhëzim nr. 15, dt. 24.07.2007 “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të 

licencave, autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin 

rrugor”, i ndryshuar 

- Njohuri për Udhëzimin nr.5627, date 18.11.2016 “Për përcaktimin e kritereve, rregullave 

dhe dokumentacionit për lëshimin e liçencave dhe çertifikatave për ushtrimin e veprimtarisë 

në transportin rrugor të udhëtarëve brenda vendit”.       

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.  
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


