
 
REPUBLIKA E SHQIPERISE 

GJYKATA E  RRETHIT GJYQËSOR  

F I E R 

Nr. 3818 prot.                                  Fier, më datë 15.06.2021 

 
 

 

Lënda: Mbyllje e procedures se levizjes paralele 

 

 

KËSHILLIT TE LARTË GJYQËSOR 

 T I R A N Ë 

 

 

Në zbatim te nenit 24 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 nga Kancelari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, për 

përmbushjen e kushteve dhe kritereve te përgjithshme dhe të veçanta, të përcaktuara në shpalljen 

për konkurrim te procedures  “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në 

shërbimin civil gjyqësor” , ju njoftojmë se për kategorinë ekzekutive për 1 (nje) vend vakant për 

pozicionin “sekretar gjyqesor”, nuk u paraqit asnje kandidat. 

Deklarojme te mbyllur kete procedure, e cila do te pasohet me fillimin e procedures tjeter ate te 

pranimit ne sherbimin civil gjyqesor per pozicionin “Sekretar gjyqesor”. 

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin, 

 

K A N C E L A R E 

Armela Divija 
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F I E R 

Nr. 3819 prot.                                  Fier, më datë 15.06.2021 

 
 

 

 

Lënda: Mbyllje e procedures se levizjes paralele 

 

 

KËSHILLIT TE LARTË GJYQËSOR 

 T I R A N Ë 

 

 

Në zbatim te nenit 24 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 nga Kancelari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, për 

përmbushjen e kushteve dhe kritereve te përgjithshme dhe të veçanta, të përcaktuara në shpalljen 

për konkurrim te procedures  “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në 

shërbimin civil gjyqësor” , ju njoftojmë se për kategorinë ekzekutive për 1 (nje) vend vakant për 

pozicionin “ekonomist”, nuk u paraqit asnje kandidat.  

Deklarojme te mbyllur kete procedure, e cila do te pasohet me fillimin e procedures tjeter ate te 

pranimit ne sherbimin civil gjyqesor per pozicionin e ekonomistit. 

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin, 

 

K A N C E L A R E  

Armela Divija 

 

 


