
R E P U B L I K A  E S H Q I P Ë R I S Ë  
GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR POGRADEC

Nr. 62 Prot Pogradec më 23.04.2021

Lënda: Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e 

konkurrimit lëvizje paralele në pozicionin “Sekretar/e gjyqësor”.

KËSHILLII LARTË GJYQËSOR
T I R A N Ë

Bazuar në Ligjin Nr.98/2016, datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 
Republikën e Shqipërisë”, në zbatim të nenit 9 të vendimit nr.622, datë 10.12.2020, të Këshillit 

të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil 

gjyqësor” në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të 

pranimit në shërbimin civil gjyqësor sipas nenit 7 të vendimit nr.622, datë 10.12.2020, të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor “Nëpunësi civil gjyqësor i një kategorie të caktuar ka të drejtë të 

kandidojë me anë të lëvizjes paralele për pozicionet e së njëjtës kategori, brenda së njëjtës 

gjykatë ose në një gjykatë tjetër.2. Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë 

procedurë janë: a) të jetë nëpunës civil gjyqësor i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori për të 

cilën aplikon; b) të mos ketë masë disiplinore në fuqi;c) të ketë të paktën vlerësimin e fundit 

“Mirë”, dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për 

pozicionet:

- 2 (dy) vende vakante në pozicionin “Sekretar/e gjyqësor”, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor 

Pogradec kanë aplikuar dhe janë paraqitur brenda datës 21.04.2021 dy kërkesa për punësim nga 

dy kandidate të cilat kualifikohen për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit:

1. AdelaGjergo

2. Jona Kaçori

Vlerësimi profesional i kandidatëve do të zhvillohet me datën 28.04.2021 ora 14 00 në 

ambientet e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin.

K A N C E L


