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

GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KORÇË  

 Nr. 42 Prot                                           Korçё, më  30.04.2021 

 

VENDIM 

Mbi shpalljen e fituesit dhe emёrimin paraprak tё nёpunёsit civil gjyqёsor nё pozicionin 

‘’sekretar/e gjyqёsor’’, pranё Gjykatёs sё Rrethit Gjyqёsor Korçё. 

 

Kёshilli i Gjykatёs sё Rrethit Gjyqёsor Korçё, nё dt 23.04.2021, i pёrbёrё nga: 

                                                      Kryetare e Kёshillit: Luljeta Kole 

Anёtar ; Seladin Pysqyli 

                                                      Anёtar: Kelment Greca 

Bazuar nё Ligjin nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”, Ligjin nr 152/2013 ‘’Pёr nёpunёsin civil’’, i ndryshuar dhe 

Vendimin nr. 622, date 10,12.2020 “Pёr lёvizjen paralele, ngritjen nё detyrё dhe pranimin nё 

shёrbimin civil gjyqёsor” tё Kёshillit tё Lartё Gjyqёsor, Vendimin e Kёshillit tё Gjykatёs dt 

02.04.2021 ’’Mbi ngritjen e Komisionit tё Pranimit nё Gjykatёn e Rrethit Gjyqёsor Korçё’’ 

pёr vlerёsimin me shkrim tё kandidateve pёr pozicionin e sekretar/e gjyqёsore, shkresen 

‘’Kthim pёrgjigje’’ Nr. 16/108 Prot, dt. 13.04.2021 tё Kёshillit tё Lartё Gjyqёsor, u zhvillua 

procesi i testimit me shkrim per 2(dy) vende nё pozicionin e sekretar/e gjyqёsore, pranё 

Gjykatёs sё Rrethit Gjyqёsor Korçё. 

Mbi ecurine e testimit me shkrim zhvilluar nga Komisioni i Pranimit nё dt 16.04.2021 nё 

ambientet e Gjykatёs sё Rrethit Gjyqёsor Korçё, ёshtё mbajtur process-verbal i datёs 

16.04.2021, vёnё nё dispozicion nga Kancelarja e Gjykatёs conform neneve 30,31 tё 

Vendimit nr 622, datё 10,12.2020 tё Kёshillit tё Lartё Gjyqёsor, nё tё cilёn ju nёnёshtruan 

testimit me shkrim kandidatet: ENXHI GEGA, GRETA NURÇELLI, JANULLA TANKA, 

ERJON BAÇALLI, DAJANA NINGA (KODRA), XHENSINA KAPO, MARINELA 

NASI. 

Bazuar në nenin 30 të Vendimit 622, datë 10.12.2021 të “Për lëvizjen paralele, ngritjen në 

detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor” të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Kancelare e 



 

Lagjia Nr.3 Rr. “ Nënë Tereza“, Tel/fax.082242725, www.gjykata.gov.al/rrethi-korce/gjykata-e-rrethit-korce 

 

 

Gjykatës, me shkresën datë 17.04.2021, njoftoi kandidatët për rezultatin e testimit me shkrim 

si dhe datën dhe orën e zhvillimit të intervistës së strukturuar me gojë. 

Nё kёto kushte, nё dt 23.04.2021 nga Kёshilli i Gjykatёs, nё ambientet e Gjykatёs sё Rrethit 

Gjyqёsor Korçё u zhvillua intervista e strukturuar me gojё dhe nё pёrfundim tё saj nё referim 

te nenit 32 pika 3 shkronja ‘’b’’ dhe ‘’c’’ tё Vendimit Nr 622, datё 10.12.2020 tё Kёshillit tё 

Lartё Gjyqёsor, paraqet vlerёsimin pёrfundimtar pёr tё gjithё kandidatёt, sipas anekseve tё 

miratuara nё Udhёzimin Nr.85 dt 11.03.2021 tё Kёshillit tё Lartё Gjyqёsor. 

Nё kёto kushte, Kёshilli i Gjykatёs mbi bazёn e nenit 33/1 tё Vendimit Nr. 622 dt 10.12.2020 

tё Kёshillit tё Lartё.Gjyqёsor, mori vendimin dt 23.04.2021 ‘’Pёr rezultatin e procedurёs sё 

emёrimit tё kandidatёve nё prozicionin e ‘’sekretar/e gjyqёsore’’, me tё cilin u njoftuan 

kandidatet fituese: 

1.ENXHI GEGA           nё total   85 pikё 

2.JANULLA TANKA                      nё total    83 pikё  

Pas njoftimit tё kandidateve tё rezultateve dhe marrjes sё mendimit me shkrim drejtuar nё 

adresё tё Gjykates mё dt 28.04.2021 nga kandidatet fitues, Kёshilli i Gjykatёs conform nenit 

33/3 tё Vendimit Nr 622 dt 10.12.2020 tё Kёshillit tё Lartё Gjyqёsor, shpall fituesin dhe bёn 

emёrimin paraprak tё kandidateve fituese ENXHI GEGA, JANULLA TANKA .   

Pёr kёto arsye,  

Gjykata e Rrethit Gjyqёsor Korçё, bazuar në bazuar në ligjin nr. 98/2016, “Për organizimin 

e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, nenit 33, 34 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”, udhëzimit nr 85 datë 11.03.2021 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor ,“Për proçesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil gjyqësor nëpërmjet 

proçedurës së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nëpërmjet konkurrimit të 

hapur”, ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, pasi mori dhe mendimin me shkrim të 

kandidateve konkurrente, të kualifikuar për fazën e emërimit nga Këshilli,  

VENDOSI: 

1. Shpalljen e kandidateve fituese ENXHI GEGA, JANULLA TANKA. 

2. Emёrimin paraprak, nё shёrbimin civil gjyqёsor, tё znj. ENXHI GEGA, nё 

pozicionion ‘’sekretar/e gjyqesore’’ pranё Gjykatёs sё Rrethit Gjyqёsor Korçё. 

3. Emёrimin paraprak, nё shёrbimin civil gjyqёsor, tё znj. JANULLA TANKA, nё 

pozicionion ‘’sekretar/e gjyqesor’’ pranё Gjykatёs sё Rrethit Gjyqёsor Korçё. 
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4. Nxjerja e aktit tё fillimit tё efekteve financiare pёr kandidatet fituese. 

5. Fillimin e afatit l(njё) vjeçar tё periudhёs sё provёs nga dita e njoftimit tё kёtij 

vendimi. 

6. Ngarkohet Kancelarja e Gjykatёs sё Rrethit Gjyqёsor Korçё t’i komunikojё 

kandidateve, si dhe Kёshillit tё Lartё Gjyqёsor brenda afatit ligjor, kёtё vendim. 

7. Njoftimin e Kёshillit tё Lartё Gjyqёsor mbi rezultatet e procesit te pranimit. 

 

                                            Korçё, mё 30.04.2021.    

             

KËSHILLI I GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR KORÇË 

 

                 ANËTAR                          ANËTAR                             KRYETARE 

        KELMENT GRECA        SELADIN PYSQYLI              LULJETA KOLE 

 

 


