
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.99 Prot Pogradec më 09.06.2021

Lënda: Njoftim per anullimin e shpalljes për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin “sekretar/e 

gjyqësor/e” për pranimin në shërbimin civil 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 vendimin nr.622, datë 10.12.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor 

“Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor” si dhe 

vendimit te Këshillit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor të datës 09.06.2021 njoftohet anullimi i 

procedurës për shpalljen 1 (një) vend të lirë në shërbimin civil gjyqësor të datës 20.05.2021.

Bashkëlidhur vendimi i Këshillit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pograde Nr. 99, të datës 

09.06.2021.

Duke ju falenderuar për bashkëpuniinin.



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

KËSHILLII GJYKATËS

Pogradec më 09.06.2021

VENDIM

N r .J X  datë 09.06.2021

“MBI ANULLIMIN E PROCEDURËS PËR SHPALLJEN E NJË VENDI TË LIRË NË 
POZICIONIN SEKRETAR/E GJYQËSOR/E PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

GJYQËSOR”

Bazuar në Ligjin Nr.98 datë 06.10.2016 ''Për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e 
Shqipërisë’j  nenet 27, 28 dhe 38, që parashikojnë përkatësisht funksionimin dhe kompetencat e 
Këshillit të Gjykatës, Vendimin Nr. 622, datë 10.12.2020 "Për lëvizjen paralele, ngritjen në 
detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, Udhëzimin nr.85, datë 11.03.2021 "Për 
procesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil gjyqësor nëpërmjet procedurës së 
iëvizjesparaieie” Këshilli i Gjykatës në mbledhjen e tij online të zhvilluar në datë 09.06.2021;

KONSTATON se:

Në muajin dhjetor të vitit 2020 i eshte dhënë statusi i nëpunësit civil gjyqësor sekretarëve gjëqësorë që 

plotësonin kriteret.

Me shkresën nr. 1090/8 prot, datë 16.03.2021 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec u informua se nga 

Këshilli i Lartë Gjyqësor është miratuar për këtë gjykatë një punonjëse shtesë në pozicionin sekretar 

gjyqësor.

Me kërkesën e paraqitur në datën 23.03.2021 sekretarja gjyqësore Aferdita Bregu ka kërkuar largimin nga 

detyra për arsye shëndetësore.

Në datën 07.04.2021 nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec është bërë shpallja për iëvizjen paralele 

dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor në kategorinë ekzekutive sekretar gjyqësor për 2 (dy) pozicione.

Me vendimin nr. 17, datë 05.05.2021 të Këshillit të Gjykatës është përfunduar procedura e lëvizjes 

paralele në kategorinë ekzekutive sekretar gjyqësor me kandidate të përzgjedhur znj.Adela Gjorgo, e cila 

është emëruar ne pozicionin sekretare gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pogradec.

Në datën 20.05.2021 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec ka bërë shpalljen për 1 (një) vend të lirë në 

pozicionin sekretar/e gjyqësor/e për pranimin në shërbimin civil gjyqësor.



Nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Këshillin e Lartë Gjyqësor është kërkuar me anë të eniailit të 

datës 28.05.2021 pasqyra e numrit të punonjesve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec sipas

strukturës organike dhe faktit. Nga kjo pasqyrë rezulton se numri i sekretarëve gjyqësore në fakt është 

sipas strukturës organizative te miratuar, konkretisht 5 (pesë) sekretarë gjyqesorë dhe kancelari në detyrë 

është konsideruar sekretar gjyqësor. Sipas kësaj pasqyre vendi i kancelarit është vakant dhe nuk ka vend 

vakant në pozicionin sekretar gjyqësor.

Në këto kushte duke mos patur vend vakant në pozicionin sekretar gjyqësor në Gjykatën e Rrethit 

Gjyqësor Pogradec Këshilli i Gjykatës

• Anullimin e procedurës për shpalljen për 1 (një) vend të lirë në pozicionin sekretar/e 
gjyqësor/e për pranimin në shërbimin civil gjyqësor të datës 20.05.2021.

• Njoftimin e këtij vendimi Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe personave të interesuar.

VENDOSI

Këshilli i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec

ANETARE
dv

LULJETA KOLONJA KLEMENT GRECA

ANETAR
dv

KRYETARE
dv

EMONA MUÇI


