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GJYKATA E  RRETHIT GJYQËSOR  

F I E R 

Nr. 2944 prot.                                Fier, më datë  05.05.2022 
 

 

Lënda: Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak “Per pranimin ne sherbimin gjyqesor civil” në 

kategorinë ekzekutive 

 

 

KËSHILLIT TE LARTË GJYQËSOR 

 T I R A N Ë 

 

 

Në zbatim te neneve 23 dhe 28 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  “Per pranimin ne sherbimin gjyqesor civil” , ju njoftojmë se për 

kategorinë ekzekutive për 1 (nje) vend vakant për pozicionin “sekretar gjyqesor”, në Gjykatën e 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier, kandidatja e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të 

konkurimit është: 

- Jonida Gjoka.  

Testimi me shkrim për kandidatët fitues, do te zhvillohet pranë ambjenteve të të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqesor Fier, në datën 11.05.2022, ora 11.00, nga Komisioni i Pranimit. 

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin, 

 

K A N C E L A R E  

Armela Divija 
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Lenda: Caktim perfaqesuesi 

 

 

KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

T I R A N Ë 

 

    
Në zbatim të neneve 9, 56 dhe 57 të Ligjit nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”, Vendimin e KLGJ-së nr. 622 datë 10.12.2020 “ Për lëvizjen paralele, 

ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, pranë ambjenteve të të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqesor Fier, në datën 11.05.2022, ora 11.00, do te zhvillohet testimi me shkrim për 

kandidatët fitues të fazës së pare per pozicionin “sekretar gjyqesor”. 

Ne baze te nenit 26 te Vendimit te KLGJ-së nr. 622 datë 10.12.2020 “ Për lëvizjen paralele, ngritjen 

në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor”, kerkojme kerkojme prej jush caktimin e nje 

perfaqesuesi, ekspert i fushës të njohurive mbi të cilën është shpallur konkurimi, si anetar i 

Komisionit te Pranimit.  

 

Ju faleminderit për bashkëpunimin.   

 

K A N C E L A R E 

Armela DIVIJA  

 

 

 


