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BASHKIA KLOS 

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE  

 

SHPALLJE PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA NË  
KATEGORINË E ULËT DREJTUESE 

LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË DHE 
PRANIM NGA JASHTË NË SHËRBIMIN CIVIL 
(PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË AUDITIT TË BRENDSHËM) 

  
 

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike/Juridike” 

Titulli minimal i diplomës “Master Profesional” 

 

Në zbatim të nenit 25 dhe 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, 

III, të VKM nr. 242, datë 18/03/2015, Bashkia Klos shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në 

detyrë dhe pranim nga jashtë në shërbimin civil për pozicionin:  

 Përgjegjës i Sektorit të Auditit të Brendshëm,Bashkia Klos, kategoria e pagës III-

a/1. 

  
  

Për të dy procedurat (lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë) 
aplikohet në të njëjtën kohë! 

 
 

Afati për dorëzimin e dokumentave për 

LËVIZJE PARALELE: 
01 Shkurt 2023 

Afati për dorëzimin e dokumentave për 

NGRITJE NË DETYRË DHE APLIKIM 
NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL: 

8 Shkurt 2023 

 
Për të tre procedurat (lëvizje paralele, ngritje në detyrë dhe pranim në shërbimin civil) aplikohet 

në të njëjtën kohë!  

 

 
 

Pozicioni më sipër, u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për 

procedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se ky pozicion, në përfundim të procedurës së 

lëvizjes paralele, rezulton ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet 

procedurës së ngritjes në detyrë dhe pranim nga jashtë në shërbimin civil. 
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Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin më sipër është:  
 

1. Organizon, drejton dhe kontrollon gjithë aktivitetin e punës së strukturës së sektorit. 

2. Drejton punën për njohjen e legjislacionit bazë, që i duhet gjatë punës, stafit të kontrollit. 

3. Në konsultim paraprak me Kryetarin e Bashkisë, dhe me miratimin e tij, harton programin 

vjetor të auditimeve dhe, në përputhje me të, planet mujore. 

4. Siguron që në keto programe, auditimet do të jenë të mjaftueshme për të siguruar shqyrtim 

efektiv dhe të rregullt te të gjitha operacioneve mbi një cikël të planifikuar. 

5. Ndan përgjegjësitë për objektivat e vendosura dhe vlereson performancën e specialistëve 

të sektorit. 

6. Vlerëson raportin e kontrollit (vlerësim teknik), të hartuar nga grupi i kontrollit së bashku 

me të gjithë elementët e tjerë të dosjes së kontrollit dhe ia paraqet për miratim Kryetarit të 

Bashkisë. 

7. Mbas miratimit të raportit nga Kryetari i Bashkisë i kërkon grupit te kontrollit hartimin e 

dokumenteve përfundimtare të kontrollit. 

8. Kërkon dhe kontrollon zbatimin e përfundimeve të kontrollit nga subjektet e kontrolluara, 

në afatet e kërkuara nga aktet ligjore. 

9. Drejton kontrollin ekonomiko-financiar (vlerësimet e dëmeve etj) në raste të emergjencave 

civile dhe në cdo rast kur kërkohet me ligj të vecantë. 

10. Realizon vleresime, inspektime, investigime, ekzaminime apo shqyrtime, që mund të 

kërkohen nga Kryetari i Bashkisë. 

11. Paraqet raportin e kontrolleve të kryera sa herë që e kërkon Këshilli Bashkiak dhe 

strukturat e tjera të qeverisjes vendore, konform ligjit. 

12. Realizon vlerësimin teknik për raportet e kontrolleve të jashtme që i bëhen Bashkisë dhe 

ia paraqet Kryetarit të Bashkisë. 

13. Paraqet raporte përmbledhëse, në mënyre periodike, të Kryetari i Bashkisë. 

14. Të realizojë kontrolle në afatin e caktuar nga programet e kontrollit, konform të gjitha 

standarteve të kontrollit. 

15. Të hartoje plan kontrolli për organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit, rregullshmërinë e 

dokumentacionit për administrimin, ruajtjen, dokumentimin e vlerave mon¬etare, për 

saktësinë e llogaritjes së kostos etj. 

16. Të hartoje plan kontrolli në çdo moment që i kërkohet nga Kryetari i Bashkisë, i çdo lloj 

shpenzimi që bën bashkia dhe subjektet në vartësi, si në fushën e investimeve dhe në 

shpenzimet operative, duke kontrolluar respektimin e akteve ligjore e detyrave që shtron 

vetë Kryetari. 

 

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.  

  
 
 



 

Adresa: Rruga “Jaho Hoxha”, Ndërtesa nr. 2, Hyrja nr. 2, Klos-Shqipëri; email: bashkia.klos@yahoo.com 

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;  

b- Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;  

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

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:  

a- Të zotërojnë një diplomë sistem 4-vjeçar apo diplomë “Master Profesional” në Shkenca 

Ekonomike/Juridike. 

b-  Të ketë mbi 3 vite eksperiencë pune.  

c- Të zotërojë dëshmi të lëshuar nga Ministria e Financave për  titullin “Auditues i brendshëm 

në sektorin publik” 

d- Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup.  

e- Njohja e gjuhës së huaj anglisht ose ndonjë gjuhë tjetër përbën avantazh. 

f- Të jetë njohjës i programeve bazë kompjuterike. 

 

1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT  

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë me postë ose dorazi pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore të 

Bashkisë Klos, dokumentat si më poshtë:  

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

http://dap.gov.al/vende-vakante/udhëzime-dokumenta/219-udhëzime-dokumenta  

b- Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);  

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 / Vërtetim të gjendjes gjyqësore;  

g- Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;  

h- Vërtetim nga Institucioni që nuk ka masë displinore në fuqi.  

i- Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet 

pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.  

 

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave duhet të bëhet brenda datës 01 shkurt 2023 në 

Bashkinë Klos. 

http://dap.gov.al/vende-vakante/udhëzime-dokumenta/219-udhëzime-dokumenta
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1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK  

 

Në datën 06 shkurt 2023, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Klos do 

të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në faqen e internetit, listën e 

kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta, 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 të 

institucionit ku ndodhet pozicioni për të cilin ju dëshironi të aplikoni, për shkaqet e 

moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail). 

 

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

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me: 

  

a. Njohuri për  Ligjin nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” ; 

b. Njohuri për  Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe aktet nënligjore 

në zbatim të tij;  

c. Njohuri për  Ligji nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, i 

ndryshuar; 

d. Njohuri për Ligji nr.9367,datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave 

në ushtrimin e funksioneve publike”. 

 

1.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE  

 

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:  

Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si 

dhe çertifikimin pozitiv. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë, i ndarë në: 

- 20 pikë përvojë. 

- 10 pikë për trainime apo kualifikime të lidhura me fushën përkatëse. 

- 10 pikë për çertifikimin pozitiv ose për vlerësimet individuale në punë.  

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;  
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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 ëëë.dap.gov.al.  

http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhëzime/426-udhëzim-nr-2-datë-27-03-2015.   

  

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

 

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

zyrtare të internetit të Bashkisë Klos, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në 

stendën e informimit publik të Bashkisë Klos. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë 

proçedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga NJBNJ, për rezultatet 

(nëpërmjet adresës së e-mail). 

 

2 NGRITJA NË DETYRË  DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT 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 konkurim nëpërmjet procedurës së 

ngritjes në detyrë dhe pranim nga jashte shërbimit Civil. Këtë informacion do ta merrni në faqen e 

Bashkisë Klos, duke filluar nga data 6 shkurt 2023.  

 
 

2.1 
KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E NGRITJES NË 
DETYRË DHE KRITERET E VEÇANTA  

 

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët në sistemin e shërbimit civil 

të kategorisë paraardhëse sipas kërkesave të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013: 

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

a- Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, në kategorinë paraardhëse;  

b- Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;  

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

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:  

a- Të zotërojnë një diplomë sistem 4-vjeçar apo diplomë “Master Profesional” në Shkenca 

Ekonomike/Juridike. 

http://www.dap.gov.al/
http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhëzime/426-udhëzim-nr-2-datë-27-03-2015
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b- Të zotërojë dëshmi të lëshuar nga Ministria e Financave për  titullin “Auditues i 

brendshëm në sektorin publik” 

c- Të ketë mbi 5 vite eksperiencë pune.  

d- Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup.  

e- Njohja e gjuhës së huaj anglisht ose ndonjë gjuhë tjetër përbën avantazh. 

f- Të jetë njohjës i programeve bazë kompjuterike. 

 

2.2 
KUSHTET E VEÇANTA QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI QË APLIKON NGA 
JASHTË SHËRBIMIT CIVIL  

 

a- Të zotërojnë një diplomë sistem 4-vjeçar apo diplomë “Master Profesional” në 

Shkenca Ekonomike/Juridike. 

b- Të zotërojë dëshmi të lëshuar nga Ministria e Financave për  titullin “Auditues i 

brendshëm në sektorin publik”. 

c- Të ketë 3 vite eksperiencë pune.  

d- Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup.  

e- Njohja e gjuhës së huaj anglisht ose ndonjë gjuhë tjetër përbën avantazh. 

f- Të jetë njohjës i programeve bazë kompjuterike.  

g- Kërkesat për pranimin në Shërbimin Civil, sipas nenit 21 të Ligjit nr.152/2013 “Për 

Nëpunësin Civil”.  

 

2.3 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://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta  

b- Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);  

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 / Vërtetim të gjendjes gjyqësore;  

g- Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;  

h- Vërtetim nga Institucioni që nuk ka masë displinore në fuqi.  

i- Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet 

pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj. 

http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta
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Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave duhet të bëhet brenda datës 08 shkurt 2023 në 

Bashkinë Klos. 

 

2.4 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK  

 
Në datën 20 shkur 2023, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore të Bashkisë Klos do të 

shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën 

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

detyrë dhe atë të pranimit në shërbimin civil, 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 ngritjes në detyrë dhe kriteret e 

veçanta do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga Bashkia Klos, për shkaqet 

e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).  

 

2.5 
FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET 
TESTIMI ME SHKRIM DHE INTERVISTA  

 

Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:  

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:  

a. Njohuri për  Ligjin nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” ; 

b. Njohuri për  Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe aktet       

nënligjore në zbatim të tij;  

c. Njohuri për  Ligji nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, i 

ndryshuar; 

d. Njohuri për Ligji nr.9367,datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave 

në ushtrimin e funksioneve 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 pozicionin;  

b- Eksperiencën e tyre të mëparshme;  

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

 

2.6 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE  

 

 

Kandidatët për proçedurën e Ngritjes në detyrë do të vlerësohen në lidhje me:  
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a- Deri në 20 pikë, për dokumentacionin e dorëzuar, që konsiston në vlerësimin e arsimit, 

të përvojës e të trajnimeve të lidhura me fushën.  

b- Deri në 40 pikë, për vlerësimin me shkrim.  

c- Deri në 40 pikë, për Intervistën e strukturuar me gojë, që konsiston në motivimin, 

aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën. 

 

Kandidatët për proçedurën e Pranimit nga Jashtë Shërbimit Civil do të vlerësohen në 

lidhje me:  

a- Deri në 15 pikë, për dokumentacionin e dorëzuar, që konsiston në vlerësimin e arsimit, 

të përvojës e të trajnimeve të lidhura me fushën.  

b- Deri në 60 pikë, për vlerësimin me shkrim.  

c- Deri në 25 pikë, për Intervistën e strukturuar me gojë, që konsiston në motivimin, 

aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën. 

 

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 ëëë.dap.gov.al.  

http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhëzime/426-udhëzim-nr-2-datë-27-03-2015.   

 

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

 

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

dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë 

procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet 

adresës së e-mail).  

 

Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e ngritjes në detyrë dhe pranim në shërbimin 

civil, do të marrin informacion në faqen e Bashkisë Klos, për fazat e mëtejshme të procedurës  

-Për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak,  

- Datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi;  

Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme faqen e 

Bashkisë Klos duke filluar nga data  20 shkurt 2023..  

http://www.dap.gov.al/
http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhëzime/426-udhëzim-nr-2-datë-27-03-2015

