
 

NJOFTIM  MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  NGRITJE NË 

DETYRË DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL  NË KATEGORINË  E ULËT DHE TË 

MESME DREJTUESE 

 

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” (i ndryshuar), si dhe  Vendimit 

Nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave (i ndryshuar), Bashkia Elbasan, në përfundim 

të verifikimit paraprak  të kandidatëve, për përmbushjen  e kushteve  të lëvizjes  paralele  dhe 

kërkesave të posaçme  të përcaktuara  në shpalljen  për konkurim njofton, se: 

1. Për pozicionin Specialist i kontrollit të lejeve, në Drejtorinë e Planifikimit dhe 

Zhvillimit të Territorit – Kategoria III B, është kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë 

të konkurimit për pranim në shërbimin civil Zj.Emi Shiku. 

2. Për pozicionin Specialist i sektorit të planifikimit dhe zbatimit të infrastrukturës në 

territor, në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit – Kategoria III B, është 

kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit për pranim në shërbimin civil 

Zj.Anamaria Gjoshi. 

3. Për 2 (dy) pozicionet Specialist, Sektori i politikave të kompesimit për FN dhe 

koordinimit të strukturave vullnetare, Drejtoria e Emergjencave Civile – Kategoria III 

B, janëë kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit për pranim në shërbimin 

civil: 

3.1.Zj.Nevila Dybeli; 

3.2.Zj.Erina Dybeli. 

4. Për pozicionin Specialist, Sektori i ankimimit administrativ dhe përfaqësimit në 

Gjykatë, Drejtoria Juridike – Kategoria III B, është kualifikuar për të vazhduar fazën 

e dytë të konkurimit për pranim në shërbimin civil Z.Marko Ranxha. 

5. Për pozicionin Specialist, Sektori i ligjshmërisë së akteve dhe hartimit të kontratave, 

Drejtoria Juridike – Kategoria III B, është kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të 

konkurimit për pranim në shërbimin civil Zj.Elarta Fetahu. 

6. Për pozicionin Specialist, Sektori i njësisë së prokurorimit, Drejtoria e Prokurorimeve 

Publike – Kategoria III B, është kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit 

për pranim në shërbimin civil Zj.Iralda Hasko. 

7. Për pozicionin Specialist (jurist), Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore – 

Kategoria III B, është kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit për pranim 

në shërbimin civil Zj.Ester Ruçi. 

8. Për pozicionin Specialist, Drejtoria e Auditit të Brendshëm – Kategoria III B, është 

kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit për pranim në shërbimin civil 

Zj. Mirela Çerekja. 

9. Për pozicionin Specialist, Sektori i mbrojtjes së konsumatorit, Drejtoria e Politikave të 

Shërbimit Urban – Kategoria III B, është kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të 

konkurimit për pranim në shërbimin civil Zj.Brunilda Bualli. 



10. Për pozicionin Specialist protokolli, Sektori Arkiv Protokoll, Drejtoria e Administratës 

dhe Burimeve Njerëzore – Kategoria III B, është kualifikuar për të vazhduar fazën e 

dytë të konkurimit për pranim në shërbimin civil Zj.Blerta Çilingiri. 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datë 27.01.2023, ora 10:00, tek salla e mbledhjeve të 

Bashkisë Elbasan. 

Intervista do të zhvillohet në datën 30.01.2023, ora 10:00, tek salla e mbledhjeve të Bashkisë 

Elbasan. 

 

 

 

 


