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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONERI PËR MBIKËQYRJEN E SHËRBIMIT CIVIL  

Adresa: Rr. “Abdi Toptani”, ish-hotel “Drini”, Tiranë                             Tel/Fax  04  2226794; 22267942 

 

 

Nr. 96/5 Prot.                                    Tiranë, më 28.04.2017 

 

 

V E N D I M 

 

Nr.109, datë 28/04/2017 

 

“Mbi përfundimin e procesit të verifikimit  

të zbatimit të vendimit të Komisionerit Nr. 79, datë 13.07.2016 dhe ligjshmërisë së 

veprimeve administrative të kryera gjatë procesit të emërimeve nga institucioni i Bashkisë 

Tepelenë, prej datës 27.04.2016 e në vazhdim” 

 

 

Në mbështetje të kompetencave ligjore të parashikuara në nenet 11, pika 1 dhe 14 të ligjit            

nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe nenin 34 e vijues të Rregullores, 

“Mbi procedurat e mbikëqyrjes/inspektimit”, miratuar me Vendimin Nr. 17, datë 11.03.2015, 

të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, pas shqyrtimit të relacionit dhe mendimit 

paraprak të Drejtorisë së Çështjeve Juridike dhe Marrëdhënieve me Jashtë, në lidhje me 

verifikimin e zbatimit të vendimit të Komisionerit Nr. 79, datë 13.07.2016, “Mbi përfundimin 

e procesit të verifikimit, filluar me Urdhrin nr. 332, prot., datë  18.04.2016”, në institucionin 

e Bashkisë Tepelenë, 
 

 

VËREJ SE: 

 

Me Urdhrin nr. 332, prot., datë 18.04.2016, Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil 

ka vendosur fillimin e procesit të mbikëqyrjes së përgjithshme në Bashkinë Tepelenë. Ky 

proces është përmbyllur me Vendimin Nr. 79, datë 13.07.2016, “Mbi përfundimin e procesit 

të verifikimit, filluar me Urdhrin nr. 332, prot., datë 18.04.2016”, të Komisionerit për 

Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, në të cilin është vendosur: 

 

1. T’i kërkoj njësisë përgjegjëse, të drejtojë procesin e rregullimit të ligjshmërisë, për 

revokimin e aktit administrativ kolektiv nr. 5, datë 21.03.2016, të Kryetarit të Bashkisë 

Tepelenë, që emëron punonjësen **********, në pozicionin, “Specialist në Sektorin e 

Financës”, në Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar, punonjësin 

**********, në pozicionin “Specialist në Sektorin e Zhvillimit Ekonomik”, në Drejtorinë e 

Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar dhe punonjësin **********, në pozicionin 

“Specialist ne Sektorin e Planifikim Monitorim të Territorit”, në Drejtorinë Ligjore dhe të 

Shërbimeve, si akt administrativ absolutisht i pavlefshëm.   
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2. Njësia përgjegjëse të organizojë punën, nëpërmjet një plani konkret veprimesh, ku të 

përcaktojë afatet kohore që do të ndiqen për të zhvilluar procedurat e konkurrimit, sipas 

planit të miratuar me aktin nr. 3, datë 21.03.2016, “Për miratimin e planit vjetor të 

pranimeve në shërbim civil, Bashkia Tepelenë”, të Kryetarit të Bashkisë Tepelenë. 

 

3. Njësia përgjegjëse gjatë zhvillimit të procedurave të konkurrimit, të kujdeset për të 

përmbushur rregullat e përcaktuara në kreun IV “Pranimi në shërbim civil”, të ligjit nr. 

152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimin Nr. 242, datë 18.03.2015, të 

Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të 

mesme drejtuese” dhe Vendimin nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për 

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

si dhe Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, “Për procesin e plotësimit të vendeve të lira në 

shërbimin civil nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për 

kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë 

ekzekutive nëpërmjet konkurrimit të hapur”, të Departamentit të Administratës Publike. 

Në veçanti, njësia përgjegjëse, të kujdeset për të respektuar kërkesat ligjore në procedurat 

si më poshtë: 

 

a) Të krijohen Komisionet përkatëse të pranimit dhe vlerësimit (Komiteti i Përhershëm i 

Pranimit për nivelin ekzekutiv, Komiteti për Lëvizjen Paralele dhe Ngritjen në Detyrë) 

sipas procedurës që do të ndjekë për të plotësuar pozicionet e punës pjesë të shërbimit 

civil. Komisionet e ngritura në këtë rast, kanë për detyrë të kryejnë vlerësimin e 

kandidatëve pjesëmarrës në konkurrim, çka konsiston në vlerësimin e jetëshkrimit, 

vlerësimin me shkrim (përveç lëvizjes paralele) dhe vlerësimin në intervistën e 

strukturuar me gojë. 

 

b) Të bëjë publik në faqen zyrtare, “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe faqen zyrtare 

të Bashkisë Tepelenë, ose nëse është e mundur, në stendat për publikun, shpalljet si:  

 

- Aktin e shpalljes për të plotësuar një pozicion të lirë pune në shërbimin civil. Të 

tregohet kujdes që ky akt të përmbajë të dhënat, e përcaktuara në pikën 8, të Kreut 

II, e pikën 5, të Kreut III, të Vendimit nr. 242, datë 18.03.2015, të Këshillit të 

Ministrave, si dhe të pikës 9, Kreu II, të pikës 4, Kreu VII, të Vendimit nr. 243, datë 

18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, si: përshkrimin përgjithësues të pozicionit të 

punës; pranim në shërbim civil; kriteret e përgjithshme; kërkesat specifike të 

pranimit (arsimi i lartë përkatës); dokumentacionin që do të paraqitet, mënyrën dhe 

procedurën e paraqitjes së kandidaturave; datën për paraqitjen e aplikimit; datën e 

zhvillimit të konkurrimit; datën për shpalljen e rezultateve pas verifikimit paraprak; 

mënyrën e vlerësimit dhe njohuritë, aftësitë apo cilësitë që do të vlerësohen në 

konkurrim; mënyrën e njoftimit dhe komunikimit me aplikantët dhe elementë të tjerë 

ligjorë që duhet të përmbajë shpallja. 

- Aktin e shpalljes së kandidatëve të kualifikuar nga verifikimi paraprak për të dy 

fazat e konkurrimit, si për fazën e parë “lëvizja paralele” ashtu edhe për fazën e 

dytë “pranim në kategorinë ekzekutive ose ngritje në detyrë”. 

- Aktin e shpalljes së kandidatëve të kualifikuar përfundimisht (lista përfundimtare) 

për të dy fazat e konkurrimit, si për fazën e parë “lëvizja paralele”, ashtu edhe për 

fazën e dytë “pranim në kategorinë ekzekutive ose ngritje në detyrë”. 

- Aktin e shpalljes së kandidatit të nxjerrë fitues me më shumë se 70% të pikëve nga 

Komisioni përkatës. 
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4. Njësia përgjegjëse e Bashkisë Tepelenë, të zbatojë vendimin brenda 15 ditëve nga data e 

marrjes dijeni, dhe pas mbarimit të këtij afati të dërgojë pranë Komisionerit për 

Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, një informacion të detajuar bashkë me aktet përkatëse, për 

zbatimin e këtij vendimi. Njësia përgjegjëse, gjatë zhvillimit të procedurave të 

konkurrimeve, si dhe për çdo problem tjetër që ka të bëjë me administrimin e shërbimit 

civil, të komunikojë me Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil dhe në rast se has 

vështirësi në praktikën për realizimin e procedurave specifike në këtë rast, të kërkojë 

asistencën e nevojshme, me qëllim realizmin e këtyre proceseve në përputhje me ligjin. 

 

Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, me qëllim verifikimin e zbatimit të detyrave 

të lëna në Vendimin paralajmërues Nr. 79, datë 13.07.2016, të Komisionerit, si dhe 

verifikimin e ligjshmërisë së veprimeve administrative të kryera gjatë realizimit të 

procedurave për rekrutim, transferim, ngritje në detyrë, në institucionin e Bashkisë Tepelenë, 

prej datës 27.04.2016 që është momenti i verifikimit të kryer në kuadër të mbikëqyrjes e në 

vazhdim, me Vendimin Nr. 20, datë 09.02.2017, “Për verifikimin e zbatimit të vendimit të 

Komisionerit nr. 79, datë 13.07.2016 dhe ligjshmërinë e veprimeve administrative të kryera 

nga Bashkia Tepelenë, gjatë procesit të emërimeve, të kryera prej datës 27.04.2016 e në 

vazhdim”, ka vendosur fillimin e verifikimit të zbatimit të Vendimit Nr. 79 datë 13.07.2016, 

“Mbi përfundimin e procesit të verifikimit, filluar me Urdhrin nr. 332, prot., datë 

18.04.2016”.  

 

Verifikimi u realizua nëpërmjet vizitës në institucionin e Bashkisë Tepelenë, dhe subjekti u 

njoftua për fillimin e procesit me shkresën Nr. 96/2 prot., datë 09.02.2017 “Njoftim për 

fillimin e verifikimit”. 

 

Bazuar në procesverbalin e mbajtur me datë 16.02.2017 nga grupi i punës i Komisionerit dhe 

nënshkruar edhe nga personat e kontaktit të institucionit të Bashkisë Tepelenë, dhe pas 

shqyrtimit të materialeve shkresore të administruara në përfundim të procesit të verifikimit, 

rezultoi sa më poshtë vijon:  

 

➢ Në zbatim të pikës 1 të vendimit, Kryetari i Bashkisë Tepelenë, me Urdhrin nr.164, 

dt.18.07.2016, ka urdhëruar njësinë përgjegjëse që të bëjë revokimin e aktit 

administrativ kolektiv nr. 5, datë 21.03.2016, për emërimin e punonjësve **********, 

********** dhe ********** në pozicione të shërbimit civil në kundërshtim me ligjin. 

Gjatë verifikimit në subjekt nuk rezultoi që ky akt të ishte revokuar. Megjithatë, njësia 

përgjegjëse, bazuar në nenin 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i 

ndryshuar, Vendimin Nr. 243, datë 18.03.2015, “Për procedurat e rekrutimit, të 

përzgjedhjes, të periudhës së provës, të lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për 

nëpunësit civilë të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese”, të Këshillit 

të Ministrave, ka shpallur të lira dhe ka filluar procedurat e konkurrimit për 

pozicionet, “Specialist në Sektorin e Financës”, në Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik 

dhe Menaxhimit Financiar, “Specialist në Sektorin e Zhvillimit Ekonomik”, në 

Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar dhe “Specialist në 

Sektorin e Planifikim Monitorim të Territorit”, në Drejtorinë Ligjore dhe të 

Shërbimeve të mbajtura nga punonjësit e sipërpërmendur. Informacioni për plotësimin 

e vendeve të lira për pozicionet e mësipërme është publikuar në faqen zyrtare të 

Shërbimit Kombëtar të Punësimit. Sa më sipër, kjo pikë e vendimit do të konsiderohet 

e zbatuar, duke i tërhequr vëmendjen njësisë përgjegjëse dhe Kryetarit të Bashkisë që 

në të ardhmen të zbatojnë në mënyrë korrekte ligjin dhe rekomandimet e 

Komisionerit. 
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➢ Në zbatim të pikës 2 të vendimit, njësia përgjegjëse, bazuar në Vendimin Nr.108, 

dt.26.02.2014, “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, të Këshillit të 

Ministrave, me aktin nr 9/1, dt.05.04.2016, ka bërë një plan konkret veprimesh, ku ka 

përcaktuar afatet kohore që do të ndiqen për të zhvilluar procedurat e konkurrimit, 

sipas planit të miratuar me aktin nr. 3, datë 21.03.2016, “Për miratimin e planit vjetor 

të pranimeve në shërbim civil, Bashkia Tepelenë”, të Kryetarit të Bashkisë Tepelenë. 

 

➢ Në lidhje me rekomandimin e pikës 3 të vendimit, njësia përgjegjëse në përputhje me 

nenin 22 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimin Nr. 243, 

datë 18.03.2015, “Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së 

provës, të lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për nëpunësit civilë të kategorisë 

ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, me urdhrin nr. 

9, dt.04.04.2016, të titullarit të institucionit ka ngritur komisionet përkatëse të 

pranimit dhe vlerësimit (Komiteti i Përhershëm i Pranimit), si dhe ka bërë publike në 

faqen zyrtare të Shërbimit Kombëtar të Punësimit, vendet e lira të cilat do të 

plotësohen në përputhje me ligjin për shërbimin civil.  

 

Për sa u parashtrua më sipër, pas përfundimit të afatit për zbatimin e detyrave të lëna në  

Vendimin Nr. 79 datë 13.07.2016, “Mbi përfundimin e procesit të verifikimit, filluar me 

Urdhrin nr. 332, prot., datë  18.04.2016”, të Komisionerit, rezulton se nga ana e njësisë së 

burimeve njerëzore të institucionit të Bashkisë Tepelenë janë zbatuar plotësisht 

rekomandimet e lëna në vendimin paralajmërues. 
 

Për këto arsye: 

 

Bazuar në nenet 11, pika 1 dhe 14 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; 

nenin 90, të ligjit nr. 44/2015 “Kodi i procedurave Administrative i Republikës së 

Shqipërisë” dhe 34 të Rregullores, “Mbi procedurat e mbikëqyrjes/inspektimit”, miratuar me 

Vendimin  Nr. 17, datë 11.03.2015, të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, 

 

VENDOSA: 

 

1. Përfundimin e procesit të verifikimit për zbatimin e Vendimit Nr. 79, datë 13.07.2016 

në institucionin e Bashkisë Tepelenë. 

 

2. Konstatimin e rregullimit të ligjshmërisë nga ana e njësisë së burimeve njerëzore të 

institucionit të Bashkisë Tepelenë, duke zbatuar plotësisht rekomandimet e Vendimit 

Nr. 79, datë 13.07.2016, “Mbi përfundimin e procesit të verifikimit, filluar me Urdhrin 

nr. 332, prot., datë  18.04.2016”. 

 

3. Për këtë vendim të njoftohet institucioni i Bashkisë Tepelenë dhe të informohet 

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, në 

Kuvendin e Shqipërisë.    

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

KOMISIONERI 

 

Pranvera STRAKOSHA 
 


