
 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA SË RRETHIT GJYQËSOR PUKË 

 

 

Nr.      Prot.                                                                                       Pukë, më 04.05.2021 

VENDIM 

Date 04.05.2021 

Mbi shpalljen e fituesit dhe emerimin paraprak të nepunesit civil gjyqesor ne pozicionin "Kryetar I 

Degës Buxhetit" Gjykata Rrethit Gjyqësorë Pukë" 

Keshilli i Gjykates së  Rrethit Gjyqësorë Pukë, i perbere nga: 

 

Flutura Hoxha  

Amarilda Sulaj  

Valbona Sulejmani  

sot me date 04.05.2021 

Bazuar ne ligjin nr. 98/2016 "Per organizimin e pushtetit gjyqesor ne Republiken e 

Shqiperise", ligjin nr. 152/2013 "Per nepunesin civil" i ndryshuar, dhe Vendimin nr. 622, 

date 10.12.2020 te Keshillit te Larte Gjyqesor "Per pranimin ne sherbimin civil gjyqesor", 

Vendimin e Keshillit te Gjykates, Nr 93 prot  date 13.04.2021 "Mbi ngritjen e Komisionit te 

Pranimit ne Gjyklaten e  Rrethit Gjyqësorë Pukë " per vleresimin me shkrim te kandidateve per 

pozicionin e Kryetares së Degës Buxhetit , shkresen "Kthim pergjigje' nr.16/118 prot., date 

16.04.2021 te Keshillit te Larte Gjyqesor, u zhvillua procesi i testimit me shkrim per 1 (nje) 

vend, ne pozicionin Kryetar të Degës Buxhetit, pranë Gjykates se Rrethit Gjyqësorë Pukë eshte 

mbajtur "Proces-verbal" i dates 20.04.2021, venë ne dispozicion nga Kancelare e Gjykates 

konform neneve 30, 31 te vendimit nr. 622, date 10.12.2020 te Keshillit te Larte Gjyqesor; Sipas 

ketij proces-verbali, Keshilli i Gjykates behet me dije se: "NE date 20.04.2021, ne testimin 

e zhvilluar me shkrim kandidatja Fiqirete Latifi  (001) u vleresua nga Komisioni i 

Pranimit me piket perfundimtare, jane 44.33 pike. Sa më siper, kandidatja  Fiqirete Latifi u 

kualifikua per ne fazen e dyte, pasi mori me shume se minimumin e pikeve (42 pike)". 

Mbi kete rezultat jane kryer procedurat e njoftimit të kandidates. Pas njoftimit te kandidates, 
ka patur te drejten e ankimit sipas nenit 31 te vendimit sipercituar sipas nenit 31 dhe nenit 32, 

pika 2 te vendimit nr. 622, date 10.12.2020 te Keshillit  të Larte Gjyqesor, keshilli I 
Gjykatës ka ftuar kandidaten Fiqirete Latifi për intervisten e strukturuar me gojë me datë 
27.04.2021. 



Në këto kushte me datë 27.04.2021 Këshilli I Gjykatës ka zhvilluar intervisten e 
strukturuar me gojë për kandidaten Fiqirete Latifi E cili në përfundim të saj është vlerësuar 
me 40 pikë në referim të vendimit 622 datë 10.12.2020 të Keshillit të Lartë Gjyqësorë, 
Konform pikës 5 të nenit 32 të vendimit të sipërcituar , meqenëse kandidatja Fiqirete Latifi 
mori 70% të pikëve totale të vlerësimit duke u kualifikuar kështu për fazën e emërimit nga 
Këshilli I Gjykatës.  

Ne keto kushte keshilli I Gjykates mbi bazen e e nenit 33/1 te Vendimit nr 622 te Keshillit 
te Larte Gjyqesore mori vendimin per rezultatin e rocedures se kandidates Fiqirete Latifi 
me te cilin u njoftua kandidatja nepermjet emailit zyrtar te Gjykates. 

Pas njoftimit te kandidates dhe marrjes se mendimit  me shkrim drejtuar ne adresne zyrtare 
e-mail te gjykates. Keshilli I Gjykates conform  nenit  33/3 te Vendimit  nr 622 date 
10.12.2020te Keshillit Larte Gjyqesore, shpall fituesin dhe ben emerimin paraprak te 
kandidatit fitues Fiqirete Latifi.  

 

Për këto arsye:Këshilli I Gjykatës 

VENDOSI 

1. Shpalljen e kandidatit fitues Zj Fiqirete Latifi. 
2. Emërimin paraprak, në shërbimin civil gjyqësorë, të Zj.Fiqerete Latifi në 

pozicionin “Kryetarë të Degës Buxhetit”. 
3. Ngarkohet kancelarja ti komunikojë kandidates  si dhe Keshillit të Larte Gjyqesorë 

Brenda afatit ligjor këtë vendim. 
4. Njoftimin e Këshillit të Lartë Gjyqësorë mbi rezultatet e pranimit.  

 
 
 

KËSHILLI I GJYKATËS 
 
FLUTURA HOXHA              AMARILDA SULAJ      VALBONA SULEJMANI 

 

 

 

 

 


