
BASHKIA KLOS 
NJESIA E MENAZHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE 

N.JOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE 

Për pranimin në Shërbimin e MZSH-së (Sektori për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe 

shpëtimi), Bashkia Klos. 

KREUI 

Pranimi në Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi 

Në zbatim të Ligjit nr. 1 52/2015., datë 21.12.2015 "Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe 

shpëtimi" Kreu llI, neni 14/1 "pranimi në nivelin e mesëm të shërbimit të MZSH-së" dhe neni 

15: Vendimin nr.59, datë 24.12.2021 "Për miratimin e buxhetit dhe numrit të përgjithshëm të 

punonjësve të Bashkisë. për vitin 2022", konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Dibër me shkresën nr. 

8/1prot., datë 11.01.2022, Urdhërit Nr.10, datë 20.01.2022, të Kryetarit të Bashkisë", "Për 

miratimin e strukturës dhe organigramës së Bashkisë Klos për vitin 2022" si dhe Urdhërit të 

Kryetarit të Bashkisë Nr.95 datë 04.07.2022 "Për një ndryshim në Urdhërin Nr.10 *Për 

miratimin e strukturës dhe organigramës së Bashkisë Klos për vitin 2022 ju njoftojmë se 

Bashkia Klos ka shpallur vendet vakante në Sektorin e MZSH-së, në nivelin e mesëm të këtij 

shërbimi. 

1 (një) poziecion -Inspektor parandalimi, drejtues për shuarjen e zjarreve/ndërhy rjeve në 

Sektorin e MZSH-së. 

Sherbimi i MZSH-së është një strukturë e specializuar e gatishmërisë së përhershme, misioni i të 

cilës është inspektimi. parandalimi me masat e mbrojjës nga zjarri, ndërhyrja për shurjen e 

zjarreve, shpëtimi i jetës, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidente të 

ndryshme, fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të shkatuara nga dora e njeriut. Zjarflikësi është 
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Peb emeruar në strukturat e shërbimit të MZSH-së. i trainuar profesionalisht për të nderhyre 

ne shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin e jetës së njeriut. të gjësë së gjallë dhe prones. u ahe 
dhe te zbatoje orarin e veprimeve, të dije pozicionin në shërbim dhe detyrat e tij unkstod 
Jete ne cdo kohë në gadishmëri të lartë për të vepruar në zgjidhjen e situatave që ndodhin, te njon 

dhe te zbatojë megullat e brendshme në stacion dhe të sigurojë paprekshmërinë dhe abuzimin e 

mjediseve. teknikës, paisjeve etj. të mbajë pastër të gjitha ambjentet që disponon stacioni. te Jete 

ISjellshënm në komunik im me qytetarët që kërkojnë ndihmë. me kolegët duke pasqyruar nje 

figurë qytetare dhe humane. 
Persa me art. ju bejme me dije lidhur me kerkesat ligjore dhe dokumentacionin perkates per keto 

pozicione sherbimi. 

Kerkesa të Përgjithshme për pranimin: 

a) Te jetë shtetas shqiptar; 
b) Te ketë zotësi të plotë për të vepruar: 

c) Te jetë në giendje të mirë shëndetësore dhe i/'e aftë fizikisht për të kryer detyra me rezik të 

shtuar 
) TË mos jetë i përjashtuar nga shërbimi zjarrfikës. Policia e Shtetit apo nga institucionet e tjera 

të administratës publike: 

d) Të ketë mbaruar arsimin e lartë. nivelin minimal të diplomës "Bachelor". 

dh) Të mos jetë ile dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me 

dashje 
e) Të mos ketë rekorde kriminale në organet e policisë dhe prokurorisë (vërtetim personaliteti 

nga organet e policisë dhe prokurorisë). 

e Te jetë i/e moshës nën 30 (tridhjetë) vjeç: 

f)Të ketë përfunduar testimin fiziko-profesional dhe kursin përkatës pranë Akademisë së 

Sigurisë ose në qendra të trajnimit zjarrfikës: 
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Kërkesa të veçanta për pranimin 
a) Të jetë shtetas shqiptar: 
b) Te ketë mbaruar arsimin e lartë, nivelin minimal të diplomës "Bachelor, 

c)Te jetë në giendje të mire shéndetésore dhe ile aftë fizikisht për të kryer detyrat me rezk 

të shtuar: 

ae mos jete i përjashtuar nga shërbimi zjarrfikës,i Policisw së Shtetit apo nga institucione 

të tjera të administratws publike; 
e) Te mos jetë i/e dênuar me vendim të form�s së prerë, për kryerjen e një veper penale me 

dashje; 

KREU III 

Dorëzimi i dokumenteve, kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Zyrëne 

Protokoll-Arkivës - Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Çështjeve Juridike dhe Shërbimeve 

Financiare Bashkia Klos këto dokumenta: 

a) Formular aplikimi; 

b) Fotokopje e kartës së identitetit; 

c) Dokument zyrtar që vërteton përfundimine arsimit; 

) Fotokopje të dëshmisë së aftësisë së drejtimit të automjetit të tipit "C"; 

d) Certifikat e gjendjes giyqësore; 

dh) Certifikatë familjare: 

e) Vërtetim nga gjykata; 

ë) Vërtetim nga prokuroria; 

f)Raport mjeko-ligjor; 
g) Fotokopje e librezës së punës 

gj) Dokument i lëshuar nga institucionet shëndetësore që vërteton se nuk është përdorues i 

lëndëve narkotike. 

Ky dokumentacion duhet të dorëzohet nga kandidati deri në datën 23.11.2022, ndërsa në 

datën 28.11.2022, do të shpallet në faqen zyrtare të Bashkisë Klos dhe në stendën e informimit 

të publikut. lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin në fazat e 

mëtejshme. 
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andiaatel që nuk kualifikohen do të njofiohen individualisht (me e-mail) për shkaqet moskualifikimit më date 28.11.2022. 

Ankesat nga kandidatët paraqiten në njësinë përgjegjëse për burimet njerëzore, brenda s diteve 

pune nga shallja e listës dhe ankuesi merr përgjigie brenda 2 ditëve pune nga data e depozitimit 
saj. 

Per tazat e mëtejshme të konkurimit siç parashikohet në rregullore do të njoftoheni Sipas 

procedurës. 

Shpallja është e hapur për të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret e përgjithshme te 

sipërcituara. 

FALEMINDERIT DHE SUKSESE! 

NJESIA E MENAZHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE 

Dr. Znj Enduina Neli 
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