
 

 

 
GJYKATA E APELIT SHKODËR 

KËSHILLI I GJYKATËS 

 

 

NR 15.Prot                                                                          Shkoder, me 06.01.2021 

 

Lënda:  Njoftim për vend të lirë punë në pozicionet sekretare gjyqësore  

 

Drejtuar: KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR  

                                                       

             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 njoftojmë se në Gjykatën 

e Apelit Shkodër ka 2 vende të lira pune definitive në pozicionet sekretare gjyqësore . 

Përshkrimi i punës; 

Sekretari gjyqësor kryen detyra procedurale, në përputhje me legjislacionin procedural në fuqi. 

Sekretari gjyqësor ushtron në veçanti funksionet e mëposhtme: 

 a) vërteton aktet e gjykatës dhe lëshon vërtetime apo kopje të njësuara me origjinalin të akteve 

procedurale gjyqësore. Kur përdoren pajisje regjistrimi apo pajisje që kryejnë funksione të 

ngjashme, sekretari garanton që regjistrimi ose riprodhimi është origjinal dhe i paprekur; 

 b) është përgjegjës për krijimin e dosjeve dhe ndihmon gjyqtarin për mbajtjen e dosjeve sipas 

një rregulli të caktuar, si dhe për regjistrimin dhe zbatimin e urdhrave të shpallur apo të nxjerrë 

nga gjykatat dhe gjyqtarët; 

c) ndihmon në mbajtjen e regjistrave, si dhe për regjistrimet në regjistra dhe ndihmon në 

mbajtjen dhe përdorimin e mjeteve teknike, audiovizive dhe kompjuterike atje ku këto janë të 

disponueshme;  

ç) ndihmon në çështje që lidhen me mbajtjen e dosjeve personale;  

d) bashkëpunon me autoritetet kompetente për çështje të taksave dhe tarifave gjyqësore;  

dh) ndihmon në krijimin e statistikave të gjykatës, sipas kritereve të përcaktuara për këtë qëllim 

dhe për saktësinë e të dhënave;  

e) ushtron çdo detyrë tjetër të caktuar me ligj. 



 

  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” 

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 te sekretarit kandidat. 

   Afati i paraqitjes së kërkesave për kandidim është caktuar  brënda datës 20.01.2021 

Verifikimi paraprak i dokumentave të kandidatëvë që përmbushin kushtet e levizjes 

paralele do të realizohet brënda datës 22.01.2021. 

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 

22.01.2021 

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. 

Vlerësimit paraprak do të realizohet në date 26.01.2021 dhe pas perfundimit te afait të 

ankimit dhe procedurave të ankimit fillon vleresimi profesional.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. 

Kancelari njofton me email individualisht secilin kandidat konkurrues për rezultatet e 

tyre me date 27.01.2021 

Brënda dy ditëve nga njoftimi individual, deri me datë 29.01.2021 kandidati ka të drejtën e 

ankimit me postë ose elektronikisht drejtuar në Këshill, ankime të cilat shqyrtohen brënda 2 

ditëve nga Këshilli i Gjykatës. 

Këshilli i Gjykatës brënda 24 orëve konkretisht deri me date 31.01.2021 pas përfundimit të 

procedurave të ankimit bën emërimin e kandidatit me shumë pike nga lista e hartuar sipas pikes 

2 të nenit 11 te vendimit 622, date 10.12.2020 të KLGJ-së. 

Brënda 5 ditëve deri me datë 05.02.2021 kandidati fitues bën dorëzimet përkatese për 

pozicionin e punës së mëparshme dhe paraqitet në Gjykatës se Apelit Shkodër, ku është 

emëruar, të nesërmen e datës së përfundimit te dorezimit të detyrës në Gjykatën  e mëparshme. 

 

KËSHILLI I GJYKATËS SË APELIT SHKODËR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Lagja Salo Halili,  Rr.Et’hem Osman i Tel & Fax. 0035522242608 


