
MËNYRAT E ZGJEDHJES SË FUNKSIONARËVE TË LARTË 

 

I. Ligji Nr 8652 dt 31.07.2000 ”Për organizimin dhe funksionimin e 

Qeverisjes Vendore” 

II. Pranimi në shërbimin civil 

1. Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive bëhet nëpërmjet një konkurrimi të hapur.  

2. Konkurrimi organizohet në mënyrë periodike nga njësia përgjegjëse për secilin nga grupet e 

përcaktuara në pikën 8 të nenit 19 të këtij ligji. 

3. Konkurrimi zhvillohet në këto dy faza: a) verifikimi paraprak, nëse kandidatët plotësojnë 

kërkesat e përgjithshme dhe ato të posaçme, sipas shpalljes së konkurrimit; b) vlerësimi i 

kandidatëve. 

4. Verifikimi paraprak kryhet nga njësia përgjegjëse, ndërsa vlerësimi i kandidatëve bëhet nga 

komiteti i përhershëm i pranimit, i krijuar për secilin nga grupet e përcaktuara në pikën 8 të 

nenit 19 të këtij ligji.  

5. Kandidatët fitues, që marrin mbi 70 për qind të pikëve totale të vlerësimit, renditen nga 

komiteti i përhershëm i pranimit, sipas pikëve të marra në listën e kandidatëve të suksesshëm 

(në vazhdim “lista”). 

6. 6. Këshilli i Ministrave miraton rregullat e hollësishme për krijimin, përbërjen dhe 

veprimtarinë e komiteteve të përhershme të pranimit, si dhe rregullat e hollësishme për 

procedurën e pranimit dhe vlerësimin e kandidatëve. 

Emërimi në shërbimin civil 

1. Kandidatët fitues, të përcaktuar sipas pikës 5 të nenit 22 të këtij ligji, duke filluar nga ai me më 

shumë pikë, kanë të drejtën të zgjedhin të emërohen në çdo pozicion të grupit, për të cilin 

është zhvilluar konkurrimi, si dhe në çdo pozicion tjetër të lirë të të njëjtit grup, që krijohet i 

lirë gjatë kohës së vlefshmërisë së listës, në përputhje me pikën 3 të këtij neni. 

2. 2. Njësia përgjegjëse bën emërimin e kandidatit në pozicionin e zgjedhur, sipas pikës 1 të këtij 

neni. 

3. Lista e kandidatëve fitues, të paemëruar ende, sipas pikës 2 të këtij neni, është e vlefshme për 

një periudhë 2-vjeçare nga shpallja e fituesve. Nëse gjatë këtij afati zhvillohet një procedurë 

tjetër konkurrimi për të njëjtin grup, kandidatët fitues të listave, që nuk janë emëruar ende, 

rirenditen sipas rezultatit përfundimtar.  

4. Vendet e lira, të krijuara në mënyrë të përkohshme, mund të plotësohen nga kandidatët fitues 

të paemëruar ende, sipas renditjes së tyre në listën e përcaktuar në pikën 3 të këtij neni. Në 

asnjë rast ky proces nuk realizohet pa pëlqimin e kandidatëve fitues dhe nuk cenon të drejtat 

që ata gëzojnë, sipas pikës 3 të këtij neni. Njësia përgjegjëse në këtë rast bën emërimin e 

përkohshëm të këtyre nëpunësve, pas marrjes së pëlqimit të tyre. 

5. Këshilli i Ministrave miraton procedurat e hollësishme sipas këtij neni.   

6. Çdo emërim në pozicion ekzekutiv, në kundërshtim me këtë nen, është absolutisht i 

pavlefshëm. 

Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive 

1. Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë ekzekutive, atë të ulët apo të mesme drejtuese bëhet 

së pari nga nëpunësit civilë të së njëjtës kategori nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele.  

2. Mund të aplikojnë për plotësimin e një vendi të lirë, nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, 

sipas pikës 1 të këtij neni, nëpunësit civilë të së njëjtës kategori në të njëjtin apo në një 

institucion tjetër të shërbimit civil, që plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele dhe kërkesat e 

posaçme për vendin e lirë.  



3. Vlerësimi i kandidatëve të interesuar kryhet nga një komision i brendshëm, i krijuar në çdo 

institucion, nëpërmjet një procedure të bazuar në parimet e parashikuara në pikën 1 të nenit 

20 të këtij ligji. Përfaqësuesi i njësisë përgjegjëse është anëtar i komisionit të brendshëm.  

4. Në përfundim të vlerësimit, Komisioni mund të vendosë: 

a) përzgjedhjen e kandidatit që është renditur i pari ndër kandidatët që kanë marrë të paktën 70 për 

qind të pikëve; ose 

b) përfundimin e procedurës pa asnjë të përzgjedhur, në rast se asnjë nga kandidatët nuk ka marrë të 

paktën 70 për qind të pikëve 

Trupa e nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues 

1. Pranimi në programin e formimit të thelluar për TND-në në ASPA bëhet nëpërmjet një 

konkursi kombëtar, i cili është i hapur vetëm për nëpunësit civilë të kategorisë së mesme 

drejtuese dhe nëpunësit e nivelit të lartë drejtues në institucionet e pavarura, si dhe për çdo 

individ tjetër, që nuk është pjesë e shërbimit civil, që plotësojnë kërkesat specifike për 

pranimin në TND. 

2. Procedura e pranimit në programin e formimit të thelluar organizohet nga DAP-i, në 

bashkëpunim me ASPA-n, sipas parimeve të nenit 20 të këtij ligji. 

3. Vlerësimi i kandidatëve për pranimin në programin e formimit të thelluar për TND-në në ASPA 

bëhet nga Komisioni Kombëtar i Përzgjedhjes, i krijuar sipas nenit 31 të këtij ligji.  

4. Vetëm kandidatët e vlerësuar mbi pragun minimal të 70 për qind të pikëve të përgjithshme të 

vlerësimit të konkursit kombëtar, sipas radhës së renditjes dhe brenda numrit të miratuar të 

pranimit në TND, sipas planit vjetor, pranohen të kryejnë studimet në programin e formimit 

të thelluar për TND-në. 

5. Kandidatët, që përfundojnë formimin e thelluar, emërohen nga DAP-i si nëpunës civilë të 

nivelit të lartë drejtues, anëtarë të TND-së, në bazë të renditjes përfundimtare. 

6. Këshilli i Ministrave miraton kërkesat specifike për pranimin në TND dhe procedurën e 

hollësishme të pranimit në programin e formimit të thelluar në ASPA. 

 

Pranimi i drejtpërdrejtë në Trupën e Nivelit Drejtues (TND) 

1. Pranimi në TND, në rastin e parashikuar në pikën 5 të nenit 27 të këtij ligji, bëhet 

drejtpërdrejt nëpërmjet një konkursi kombëtar, i cili është i hapur vetëm për nëpunësit 

civilë të kategorisë së mesme drejtuese, që plotësojnë kërkesat specifike për pranimin në 

TND. Përjashtimisht, Këshilli Ministrave mund të vendosë që procedura e pranimit në TND 

të jetë e hapur edhe për kandidatët e tjerë, që plotësojnë kërkesat specifike për pranimin 

në TND.  

2. Procedura e pranimit në TND organizohet nga DAP-i, sipas parimeve të nenit 20 të këtij 

ligji.  

3. Vlerësimi i kandidatëve kryhet nga Komisioni Kombëtar i Përzgjedhjes, i krijuar sipas nenit 

31 të këtij ligji.  

4. Kandidatët e vlerësuar mbi pragun minimal të 70 për qind të pikëve të përgjithshme të 

vlerësimit, sipas radhës së renditjes dhe brenda numrit të miratuar të pranimit në TND, 

sipas planit vjetor, emërohen nga DAP-i si nëpunës civilë të nivelit të lartë drejtues, 

anëtarë të TND-së.  

III.  



 


