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GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË 

KËSHILLI I GJYKATËS 

 

 NR   469    Prot                                                                              Kavajë , më  26.02.2021 

                                                                   NJOFTIM  

                             PER SHPALLJE KONKURIMI PER LEVIZJE PARALELE 

           

   Referuar nenit 54 të Ligjit Nr. 98/2016 për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor dhe nenit 6 të 

vendimit Nr.622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor  “Per levizjen paralele , ngritjen 

ne detyre dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor”  shpall konkurimin si me poshte: 

 

-Nje vend te lire ne sherbimin civil gjyqesor , ne pozicionin “Kryetare Deges se Buxhetit” 

ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Kavaje.  

Kërkesa të përgjithshme, kandidati duhet të plotësojë të gjitha kërkesat e përgjithshme për pranimin në 

shërbimin civil gjyqësor, sipas nenit nr. 55, 56 të ligjit nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e 

pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe kushtet e veçanta sipas neneve 44 e 45 të ligjit nr. 

95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e 

organizuar”. 

Përshkrimi i punës. 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës për pozicionin kryetares  së Buxhetit pranë Gjykatës së  Shkallës së 

Parë Kavajë.,  është si  më poshtë: 

 Është e ngarkuar me kryerjen e veprimeve finaciare e buxhetore në Gjykatën e Shkallës së 
Parë Kavajës. 

 Përgjigjet për sigurimin e të dhënave, në bazë të fondeve dhe kërkesave të nevojshme të 
përgatitura  nga strukturat përkatëse të ngritura në institucion dhe përgatit  regjistrin  e 
parashikimit të prokurimeve publike; 

 ndjek dhe monitoron periodikisht gjatë gjithë vitit realizimin e regjistrit të prokurimeve 
publike të miratuar nga titullari; 

 harton dhe merr pjesë në përgatitjen e dokumentacionit të tenderave deri në realizimin e 
kontratës; 

 sqaron operatorët pjesmarrës në tendera mbi çdo paqartësi që mund të kenë gjatë hartimit 
të ofertave në lidhje me dokumentacionin teknik të vënë në dispozicion nga autoriteti 
kontraktor; 

 ka për detyrë të ruajë fshehtësinë e shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur nga shoqëritë 
pjesëmarrëse në tender deri në momentin e komunikimit zyrtar të fituesit nga Titullari i 
Autoritetit Kontraktues dhe nënshkrimit të kontratës; 



 mban të azhornuar listën e çmimeve dhe kontrollon në çdo kohë projektet dhe preventivat, 
analizat e çmimeve që kanë të bëjnë me prokurime publike të infrastrukturës, ndërtimeve, 
shërbimeve dhe blerje te mallrave; 

 relaton pranë titullarit për problemet e hasura gjatë zhvillimit te prokurimeve, bën 
propozime konkrete për zgjidhjen e tyre duke respektuar legjislacionin në fuqi; 

 përgjigjet për hartimin dhe dërgimin e njoftimeve për botim brenda afateve kohore; 
 për hartimin dhe miratimin e urdhërave të prokurimit; 
 për mbledhjen e të gjitha materialeve të nevojshme që u bashkëlidhen dokumenteve të 

tenderit (si për shembull, hartat, skicat, planet); 
 zbaton detyrat e lëna nga titullari dhe organet e tjera KLGJ, KPP etj.; 
 në përfundim të procedurës së prokurimit publik harton draft-kontratën që do të lidhet me 

operatorin ekonomik fitues dhe e dërgon atë për miratim; 
 kryen në mënyrë elektronike njoftimet, modifikimet, arshivimet, etj. sipas kërkesës; 
 mban lidhje të vazhdueshme me Agjencinë e Prokurimit Publik dhe institucione të 

specializuara për zgjidhjen me efikasitet të problemeve ligjore që lindin gjatë procedurave të 
prokurimit public; 

 mban kontakte të rregullta me anëtarët e komisionit të propozuar nga titullari i autoritetit 
kontraktues dhe i vë në dijeni për datën, vendin dhe orën në të cilën do të mblidhet komisioni 
i vlerësimit të ofertave; 

 kryen funksione të karakterit ndihmës, si mbajtja e procesverbalit, sistemimi dhe ruajtja e 
dokumenteve etj; 

 kryen inventarizimin e dosjes te procedurave te prokurimit publik dhe kujdeset për dorëzimin 
e tyre në arkivin e gjykatës  në mënyrën dhe në afatin e parashikuar në ligj; 

 zbaton detyrat e lëna nga titullari dhe relaton mbi aktivitetin e sektorit të njësisë së 
prokurimit dhe dorëzon raport me shkrim; 

 administron në mënyrë të vazhdueshme procesin e prokurimit publik dhe vepron neë bazë 
të urdhërave të titullarit për përdorimin e kodit te institucionit në faqen e 
internetit ëëë.app.gov.al; 

 përgjigjet për administrimin e procesverbaleve për dokumentet e tenderit dhe çdo dokument 
tjetër, që lidhet me procedurat e përcaktimit të fituesit duke përfshirë edhe procesverbalet 
e mbledhjeve, si dhe llogaritjen e çmimeve te shitjes së dokumenteve të tenderit; 

 përgjigjet për hartimin e dokumenteve të tenderit, kërkesat për kualifikim dhe kriteret e 
vlerësimit; 

 kryen dokumentimin e të gjithë lëvizjes së aktiveve dhe regjistrimin e të gjithë veprimtarive 
ekonomike në programin financiar në përdorim të njësise, duke kontrolluar dhe verifikuar 
ligjshmërinë e dokumentave autorizuese, vërtetuese, faktike sipas gjurmëve të menaxhimit 
të aktiveve sipas përgjegjësisë, gjurmës së inventarizimit fizik, gjurmës për marrjen në 
dorëzim të aktiveve, gjurmës për vlerësimin dhe nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve; 

 merr pjesë dhe në komisione të tjera të krijuara nga titullari i gjykatës siç është dhe komisioni 
për marrjen në dorëzim dhe asgjësimin e provave materiale, komisioni për hartimin e PBA, 
etj. dhe kryen dhe detyra të tjera operative në përputhje me rregulloren e brendshme dhe 
aktivitetin e njësisë) 

  Kushtet për levizjen paralele (neni 7) 

  1.Nëpunësi civil gjyqësor i një kategorie të caktur ka të drejtë të kandidojë me anë të lëvizjes 

paralele për pozicionet e së njëjtës kategori, brënda së njëjtës gjykatë ose në një gjykatë tjetër. 

2.Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedure janë : 

-Te jete nëpunës civil i konfirmuar, brënda së njëjtës kategori për të cilën aplikon; 

-Të mos këtë masë disiplinore në fuqi 

-Të këtë të paktën vlerësimin e fundit “Mirë” 

http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/


Dokumentet që duhet të dorëzohen dhe mënyra e dorëzimit  evidentohet si më poshtë: 

 Corriculum vitae 

 Dëshmi penaliteti  

 Vërtetim mjekësor  

 Librezë pune 

 Diploma dhe listë e notave njësuar me origjinalin 

 Vërtetim nga njësia bashkiake 

 Çertifikate familjare 

 Kartë identiteti ID 

 Dëshmi e mbrojtjes së gjuhës apo kualifikime të tjera 

 Vendimi i konfirmuar i statusit të nëpunësit civil të kryetares se buxhetit  kandidat. 

      Afati i paraqitjes së kërkesave për kandidim është caktuar  brënda dates 12.03.2021 

Verifikimi paraprak i dokumentave të kandidatëvë që përmbushin kushtet e levizjes paralele 

do të realizohet brënda datës 15. 03.2021. 

Lista e kandidatëve të kualifikuar vlerësuar paraprakisht me dokumentacion do të shpallet në 

faqen zyrtarë të KLGJ-së si dhe në faqen zyrtare të çdo gjykate me datë 15.03.2021 

Kandidatët e pakualifikuar në këtë faze njoftohen elektronikisht së bashku me arësyen e 

moskualifikimit. 

Kandidatët kanë të drejtës të bëjnë ankim me postë ose elektronikisht në Këshill për rezultatet 

e verifikimit brënda 2 ditëve nga data e njoftimit ndividual mbi rezultatin te cilat shqyrtohen 

brënda 2 ditëvë. 

Vlerësimi perfshin intervisten e kandidateve e cila  do të behet  me  datë 19 .03.2021 ne 

oren 12.00 prane ambienteve te Gjykates se RRethit gjyqesor Kavaje.. 

Totali i pikëve të vlerësimit është 100 si më poshtë; 

a) 40 pikë për rezultatet e vlerësimit në punë  

b) 50 pikë për përvojen profesionale në pozicionin përkatës 

c) 10 pikë për trajnimet apo kulifikimet e tjera në fushën përkatëse. 

Njoftimi I kanditave mbi renditjen sipas vleresimit do te behet me date 19.03.2021 nga 

Kancelari I Gjykates elektronikisht. 

Njoftimi shpallet sot me date 26.02.2021 ne faqen internet te gjykates, ne K.L.GJ si dhe  

ne faqen internet te gjithe gjykatave. 
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