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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 DIBËR 
 

 

Nr. 57/11, Prot.                                                  Peshkopi, më 11.04.2022 

 

 

Lënda:              Njoftim mbi verifikimin paraprak për dokumentacionin që keni paraqitur si  

                      aplikant për 1 (një) pozicion pune, “Specialist i IT-së dhe marrëdhënieve me  

                                publikun”, kategoria IV-a”, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër. 

 

 

 

Drejtuar :                       Z. Elsi ÇAUSHI 

 
Adresa Postare:               Fshati  “Rashnapojë”, Njësia Administrative Tomin, Bashkia Dibër 

 

Adresa Elektronike:   Email:      elsicaushi@livel.com     0683700661 

             P E SH K O P I 

 

Drejtuar :                    Z. Julian VRANIÇI 

 
Adresa Postare:      Lagje “Vehbi DIBRA” Njësia Administrative Peshkopi, Bashkia Dibër 

 

Adresa Elektronike:   Email:      julian.vranici@hotmail.com     0697373030 
 

             P E SH K O P I 
 

 

Për dijeni:          KËSHILLIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR DIBËR 
 

K Ë T U 

 
 

Në strukturën organike të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër (të miratuar me urdhërin e 

Ministrit të Drejtësisë nr. 1477,datë 24.02.2015,”Për miratimin e strukturave dhe organikave të 

Gjykatave të Shkallës së Parë dhe Gjykatave të Apelit”, lidhja nr.1,…etj), dhe shkresën nr. 2544, 

prot. datë 06.05.2019, me lëndë: "Mbi miratimin e shtesës në organikën e gjykatës", ndër të tjera, 

është edhe vendi i lirë për pozicionin e punës “Specialistit të IT-së dhe marrëdhënieve me 

publikun” kategoria IV-a. 
 

Ky vend është krijuar si rezultat i mosdhënies së statusit të nëpunësit civil gjyqësor, 

Specialistit të IT-së dhe marrëdhënieve me publikun Z. Shkëlzen NURÇJA, për mospërmbushje të 

kritereve të përgjithshme dhe të veçanta, të vendit të punës.  

 

Për këtë pozicion pune Këshilli i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, me vendimin nr. 4, 

datë 08.02.2022 ka bërë “Rishpallje konkurrimi për vend të lirë punë, për pozicionin e punës 

“Specialistit të IT-së dhe marrëdhënieve me publikun”, nëpërmjet plotësimit të vendit të lirë sipas 
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listës së nëpunësve civilë gjyqësor që administrohet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor Tiranë,   

procedurës së lëvizjes paralele, dhe pranimit në shërbimin civil gjyqësor”. 

 

Me shkresën nr. 57/6, prot. datë 16.03.2022, referuar në nenet 55 dhe 56 të ligjit nr. 

98/2016, datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe 

kushtet e përgjithshme e të veçanta sipas Vendimit nr. 622, datë 10.12.2020, “Për lëvizjen paralele, 

ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor” të Këshillit të Lartë Gjyqësor Tiranë 

dhe kërkesat e udhëzimit nr. 85, datë 11.03.2021, “Për procesin e plotësimit të vendeve të lira në 

shërbimin civil gjyqësor nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit 

nëpërmjet konkurrimit të hapur” të Këshillit të Lartë Gjyqësor Tiranë, për plotësimin e këtij vendi 

vakant, Këshilli i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, pasi ezauroi procedurën nëpërmjet Kancelarit 

që  njoftoi KLGJ-në, me shkresën nr. 57/2, prot. datë 08.02.2022, për vendin e lirë të krijuar në 

gjykatë dhe KLGJ-ja solli përgjigje zyrtare me shkresën nr. 995/2, prot datë 18.02.2022 

(protokolluar në institucionin e gjykatës me nr. 57/3, prot datë ___02.2022), se nuk kishte 

kandidatë, të cilët mund t’i ofronte nga rregjistri i nëpunësve gjyqësor të rregjistruar në listën që 

administron vetë ky institucion,  vijoi me vazhdimin e shpalljes për të dy procedurat (lëvizje 

paralele dhe pranim në shërbimin civil gjyqësor në kategorinë ekzekutive) që u aplikuan në të 

njëjtën kohë, duke lënë një afat që kandidatët që do të shprehin interes të bënin dorëzimin e 

dokumentacionit deri në datën 31.03.2022, për procedurën e lëvizjes paralele dhe deri në datën 

07.04.2022, për procedurën pranim në shërbimin civil gjyqësor. 

 

Në përfundim të afatit të përcaktuar në shpallje, për procedurën  e lëvizjes paralele, asnjë 

kandidat, nuk shprehi interes, dhe për këtë procedurë me shkresën nr. 57/7, prot. datë 04.04.2022, 

Kancelari njoftoi edhe Këshillin e Lartë Gjyqësor, ndërsa për procedurën e plotësimit të vendit të 

lirë për pranim në shërbimin civil gjyqësor, ndër të tjerë keni paraqitur dokumentacion  edhe Ju, 

 

a- i cili është protokolluar në institucionin e gjykatës me nr. 57/8, prot. datë 04.04.2022 (e 

kemi fjalën për kandidatin Elsi ÇAUSHI), dhe 

b- i cili është protokolluar në institucionin e gjykatës me nr. 57/9, prot. datë 05.04.2022 (e 

kemi fjalën për kandidatin Julian VRANIÇI),  
 

Sa mësipër mbështetur në nenet 55, 56  dhe 57 të ligjit nr. 98/2016, datë 06.10.2016 “Për 

organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në Kreun IV “Pranimi në shërbimin 

civil gjyqësor”,  Neni 28 “Verifikimi paraprak”, pika 1 dhe 4,  të Vendimit nr. 622, datë 

10.12.2020, “Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor” të 

Këshillit të Lartë  Gjyqësor Tiranë, si dhe në Kreun IV “Pranimi në shërbimin civil gjyqësor për 

kategorinë ekzekutive dhe drejtuese” pika 45,  të udhëzimit nr. 85, datë 11.03.2021 “Për procesin e 

plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil gjyqësor nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, 

ngritjes në detyrë dhe pranimit nëpërmjet konkurrimit të hapur” të Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë,  unë Kancelari pasi bëra, verifikimin e dokumentaciont paraprak, ku Ju si aplikant keni 

depozituar, 

 

a-me datë 04.04.2022 dhe që është i protokolluar me nr. 57/8, prot. datë 04.04.2022, (e kemi 

fjalën për kandidatin Elsi ÇAUSHI), konstatova se: 

 

-Dokumentacioni i dërguar nga ana e Juaj, është në përputhje  me kërkesat e shpallura nga 

Këshilli i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër,  në njoftimin për shpallje nr. 57/6, prot. datë 

16.03.2022 sa i përket kritereve të veçanta, të përcaktuara në shpalljen për konkurrim. 
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b-me datë 05.04.2022 dhe që është i protokolluar me nr. 57/9, prot. datë 05.04.2022, (e kemi 

fjalën për kandidatin Julian VRANIÇI), konstatova se: 

 

-Dokumentacioni i dërguar nga ana e Juaj, është në përputhje  me kërkesat e shpallura nga 

Këshilli i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër,  në njoftimin për shpallje nr. 57/6, prot. datë 

16.03.2022 sa i përket kritereve të veçanta, të përcaktuara në shpalljen për konkurrim. 
 

Referuar në Kreun IV “Pranimi në shërbimin civil gjyqësor”,  Neni 28 “Verifikimi 

paraprak”, pika 1 dhe 4,  të Vendimit nr. 622, datë 10.12.2020, “Për lëvizjen paralele, ngritjen në 

detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor” të Këshillit të Lartë  Gjyqësor Tiranë, në Kreun 

IV “Pranimi në shërbimin civil gjyqësor për kategorinë ekzekutive dhe drejtuese” pika 45,  të 

udhëzimit nr. 85, datë 11.03.2021 “Për procesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil 

gjyqësor nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nëpërmjet 

konkurrimit të hapur” të Këshillit të Lartë Gjyqësor Tiranë, si dhe në kërkesat e shpallura nga 

Këshilli i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër,  në njoftimin për shpallje nr. 57/6, prot. datë 

16.03.2022,  
 

Vendosa: 
 

 Renditja e kandidatëve që përmbushin kushtet për pranimin në shërbimin civil gjyqësor dhe 

kërkesat e veçanta, të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, sipas rendit alfabetik, të jetë si më 

poshtë: 

 

1.Elsi  ÇAUSHI 

2.Julian VRANIÇI 
 

Renditja e kandidatëve të kualifikuar për këtë fazë, do t’i dërgohet KLGJ-së për shpallje, 

brenda 2 (dy) ditëve, (që kjo e fundit të bëjë shpallje në faqen zyrtare të saj) si dhe do t’i dërgohet 

çdo gjykate (që edhe këto të bëjnë shpallje në faqet zyrtare të tyre). 

 

Në vazhdim kandidatët e kualifikuar do të njoftohet nga  Komisioni i Pranimit, për datën e 

zhvillimit të vlerësimit me shkrim, vlerësim i cili do të zhvillohet, pranë ambienteve të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Dibër dhe rezultatet e këtij testimi do t’i bëhen publike edhe Këshillit të Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Dibër. 

 

 Duke shpresuar në mirëkuptimin tuaj. 

      K A N C E L A R I  

                                                     - Albert  KAZIA - 


