
 

R E P U B L I K A     E    SH Q I P Ë R I S Ë 

GJYKATA  E  RRETHIT  GJYQËSOR  DURRËS 

 

 

Shpallje për vend të lirë pune për Ekonomist pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës  

 

Për pozicionin e nëpunësit gjyqësor, kandidati duhet të përmbushë kushtet, si më poshtë 

vijon: 

1. Të zotërojë një diplomë Master Shkencor në “Administrim Publik “, “Ekonomik” , “Financë” 

ose  “Kontabilitet”; edhe Diploma “Bachelor” preferohet në të njëjtën fushë.  

2.  Të ketë përvojë pune mbi 3 vjet. 

3.  Të njoh programin finaciar Alphaweb ose Finaca 5 

 

Detajet e Punësimit: 

Nëpunësit zbatues të të gjitha niveleve të njësisë publike përgjigjen përpara nëpunësit autorizues 

përkatës për:  

a) garantimin para miratimit të shkresave/urdhrave me karakter financiar, lidhur me ligjshmërinë, 

rregullshmërinë dhe respektimin e parimeve të ekonomicitetit, efiçencës dhe efektivitetit;  

b) përgatitjen e dokumentit përfundimtar të buxhetit dhe bashkërendimin e punës gjatë procesit 

të përgatitjes së buxhetit të njësisë ku punojnë;  

c) llogaritjen e kostove të veprimtarive të përcaktuara nga drejtuesit e programeve;  

ç) mbikëqyrjen dhe menaxhimin efektiv të punonjësve në varësi funksionale të tij, si dhe ruajtjen 

e nivelit të tyre profesional;  

d) identifikimin dhe krijimin e regjistrit të riskut, vlerësimin, kontrollin e risqeve që vënë në 

rrezik arritjen e objektivave dhe realizimin me sukses të veprimtarive të strukturave që ata 

drejtojnë;  

dh) dokumentimin e të gjitha transaksioneve financiare dhe të tjera dhe garantimin e gjurmës së 

auditimit për të gjitha proceset që ndodhin në njësi;  

e) pranimin ose jo të dokumentacionit, bazuar në kontrollet pas faktit, në përputhje me kërkesat e 

legjislacionit në fuqi;  



ë) mbajtjen e sistemit të kontabilitetit, raportimit për vendimmarrjen, në funksion të realizimit të 

objektivave, kontabilizimin e plotë, të saktë dhe në kohë të të gjitha transaksioneve, si dhe 

përgatitjen e pasqyrave financiare të njësisë, në përputhje me rregullat e miratuara nga Ministria 

e Financave. Sistemi i kompjuterizuar i thesarit mund të përdoret për kontabilizimin dhe 

raportimin e transaksioneve financiare të njësisë publike, bazuar në kriteret e vendosura nga 

Ministria e Financave;  

f) ruajtjen dhe mbrojtjen e aktiveve dhe të dokumentacionit të njësisë kundrejt humbjeve, 

vjedhjeve, keqpërdorimit dhe përdorimit të paautorizuar;  

g) garantimin e mbledhjes së të gjitha borxheve të paarkëtuara dhe, në rastet kur nuk është i 

mundur të mblidhet ky borxh, duhet të ketë dokumentacion të plotë për të vërtetuar që kryen të 

gjitha përpjekjet për mbledhjen e tij, me përjashtim të rasteve kur përgjegjësia rregullohet me 

ligje të veçanta;  

gj) garantimin që të gjithë kreditorët të paguhen në kohë dhe në rastet kur kreditorët nuk janë 

paguar apo në rast ankesash për mospagesë nga kreditorët, nëpunësi zbatues duhet t’ia shpjegojë 

rrethanat nëpunësit autorizues.  

h) çdo muaj, duhet të përgatisë pagat dhe t’u dërgojë punëmarrësve skedën e pagës, ku të 

përfshijë elementet e vlerës bruto dhe neto të pagës, vlerën e kontributeve të paguara, zbritjet nga 

paga, etj 

i) të njohë dhe të zbatojë Ligjin për Prokurimet Publike në Republikën e Shqipërisë.  

 

Dokumentacioni dhe Afati i Dorëzimit 

1. Kopje CV; 

2. Fotokopje të diplomës dhe listës së notave; 

3. Fotokopje të librezës së punës; 

4. Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka); 

5. Kontaktet (numër telefoni dhe adresë e-mail) dhe adresën e plotë të vendqëndrimit; 

6. Fotokopje e kartës së identitetit; 

 

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentacionin pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Durrës  jo më vonë se data 22 Korrik 2019 

 

Vetëm aplikantët që kualifikohen për intervistë do të kontaktohen. 


