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NJOFTIM 

PËR SHPALLJE NGRITJE NË DETYRË  

 

Bazuar në ligjin nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën 

e Shqipërisë”, Vendimin nr. 622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen 

paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil”, Vendimin nr.643, datë 23.12.2020 

të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për miratimin e rregullave standarte për organigramën, 

përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive të kategorive të punonjësve të Gjykatës së Lartë”, si dhe 

Vendimin nr.1, datë 21.01.2021 të Këshillit të Gjykatës, Gjykata e Lartë, shpall procedurën e 

ngritjes në detyrë, për pozicionin si më poshtë: 

 

 Për 1 (një) vend, në pozicionin Drejtor, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Financiare dhe 

Shërbimeve. 

 

Kërkesa të përgjithshme, kandidati duhet të plotësojë të gjitha kërkesat e përgjithshme për 

pranimin në shërbimin civil gjyqësor, sipas nenit nr. 55, 56 të ligjit nr. 98/2016 datë 06.10.2016 

“Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe kushtet e veçanta sipas 

Vendimit nr. 622, datë 10.12.2020 të Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për lëvizjen paralele, ngritjen në 

detyrë dhe pranimin në shërbimin civil”. 

 

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civil gjyqësor që plotësojnë 

kriteret për një kategori më të lartë.  

 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës për pozicionin Drejtor është si  më poshtë: 

 Ndihmon Kancelarin në krijimin dhe administrimin e Regjistrit të Personelit të Gjykatës si 

dhe të dosjes personale për të gjithë gjyqtarëve, nëpunësve civil gjyqësor dhe të punonjësve 

të tjerë të gjykatës sipas ligjit;  



 Harton dokumente dhe programe që lidhen me personelin, si pajisja dhe plotësimi me 

libreza pune, përpilimi i kontratave individuale të punës dhe nënshkrimi i tyre nga 

punëdhënësi e punëmarrësi, përpilimi i grafikut të lejeve vjetore për personelin 

administrativ;  

 Ndihmon Këshillin e Gjykatës në kryerjen e detyrave që lidhen me hartimin e përshkrimeve 

të punës, si dhe çështje të tjera që lidhen me statusin e nëpunësve civil gjyqësor sipas ligjit;  

 Ndihmon Kryetarin në procesin e vlerësimit periodik profesional sipas ligjit duke përgatitur 

projektvendimet për vlerësim si dhe të gjitha dokumentet e tjera të nevojshme për kryerjen 

e vlerësimit profesional; 

 Ndihmon Kryetarin në procesin e rekrutimit të punonjësve të tjerë të Gjykatës sipas ligjit 

duke përgatitur të gjitha dokumentet dhe aktet e nevojshme për këtë qëllim; 

 Merr masa për t’i plotësuar personelit të Gjykatës së Lartë materialet e nevojshme 

kancelarike dhe çdo pajisje tjetër;  

 Kujdeset që projektbuxheti për vitin pasardhës të hartohet në kohë nga sektori i financës 

dhe mbikëqyr shpenzimet financiare të Gjykatës, sipa nevojave;  

 Kujdeset për plotësimin e kërkesave për karburant e pjesë këmbimi të automjeteve të 

institucionit dhe siguron gatishmërinë e mjeteve, kujdeset për kryerjen e punimeve dhe 

shërbimeve për mirëmbajtjen e ndërtesës dhe të zyrave, për sigurimin me energji elektrike 

dhe lidhje telefonike, si dhe për krijimin e lehtësirave të nevojshme për veprimtarinë e 

Gjykatës së Lartë;  

 Merr masa për riparimin dhe shërbimet e nevojshme për mirëmbajtjen e automjeteve, të 

pajisjeve dhe aparaturave, dhe kur konstatohet se dëmtimet e tyre kryhen me faj, nxjerr 

përgjegjësinë personale dhe parashtron propozimet për zhdëmtim;  

 Kontrollon përdorimin me korrektësi të mjeteve, pajisjeve dhe automjeteve, si dhe ndalon 

çdo keqpërdorim e shfrytëzim abuziv të tyre; 

 Kryen detyra të tjera, sipas urdhrave apo porosive të Kryetarit, Kancelarit apo Këshillit të 

Gjykatës. 

 

 

I. NGRITJA NË DETYRË DHE KUSHTET E PËRGJITHSHME DHE TË VEҪANTA 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për ngritjen në detyrë si më poshtë: 

 të jetë nëpunës civil i konfirmuar; 

 të mos ketë masë disiplinore në fuqi; 

 të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë”. 

 Si dhe kriteret e veçanta të parashikuara në nenin 56, pikat 4-8 të ligjit “Për pushtetin 

gjyqësor”. 

 

Kërkesat e veçanta janë si më poshtë: 



 Të jetë diplomuar në këto fusha: inxhineri, ekonomi ose drejtësi, të ketë të paktën Diplomë 

“Master i Shkencave i Nivelit të Dytë” ose të barasvlershëm me të, sipas përcaktimeve të 

legjislacionit të arsimit të lartë;  

 Të ketë përvojë pune jo më pak se 5 vjet në administrimin dhe mirëmbajtjen e godinave 

publike, si dhe në menaxhimin e projekteve për përmirësimin e infrastrukturës së godinave 

dhe pronës publike;  

 Të ketë përvojë në përgatitjen e dokumentacionit për negociata me institucione qeveritare 

dhe/ose partnerë  të tjerë për ofrimin sa më të mirë të shërbimeve nga ana e institucionit ku 

punon;  

 Të zotërojë shumë mirë një gjuhë të huaj (anglisht, italisht), të ketë aftësi organizimi midis 

sektorëve të ndryshëm.  

 

 

II. DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT 

 

Kandidati duhet të paraqesë zyrtarisht, brenda datës 24.02.2021, pranë Sektorit të Burimeve 

Njerëzore dhe Shrëbimeve, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Financiare dhe e Shërbimeve të 

Gjykatës së Lartë ose nëpërmjet postës, dokumentat e mëposhtëm: 

 Kërkesë motivimi për aplikim në vendin e punës që konkuron. 

 CV e përditësuar. 

 Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave. 

 Fotokopje të librezës së punës, 

 Fotokopje të çertifikatave të trajnimeve apo kualifikimeve (nëse ka). 

 Dokument të gjuhës së huaj. 

 Vërtetim të gjendjes shëndetësore (raport i aftësisë në punë). 

 Vërtetim i gjendjes gjyqësore (formulari i vetdeklarimit të gjendjes gjyqësore). 

 Kontaktet (numër telefoni dhe adresë email) dhe adresën e plotë të vendqëndrimit. 

 Fotokopje e kartës së identitetit. 

 Vërtetim banimi. 

 Vërtetimin se nuk ka masë disiplinore në fuqi. 

Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit. 

 

III. VLERËSIMI I KANDIDATËVE 

 

Konkurrimi zhvillohet në dy faza: 

1. Verifikimi paraprak, i përmbushjes së kushteve minimale për pozicionin e punës dhe 

kërkesave të veçanta në shpalljen për konkurrim, do të kryhet brenda datës 26.02.2021, në 

ambientet e Gjykatës së Lartë, dhe brenda datës do të shpallet lista e kandidatëve që 

plotësojnë kushtet e përgjithshme dhe të veçanta në shpalljen për konkurrim dhe listat e 

atyre që nuk i plotësojnë. 



2. Intervista e strukturuar me gojë, për kandidatët fitues të fazës së parë, do të zhvillohet më 

datë 02.03.2021 ora 13.00, pranë ambienteve të Gjykatës së Lartë. 

 

Fusha e njohurive, aftësitë dhe cilësitë që do të vlerësohen në intervistë janë : 

Ligji nr.98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor” dhe aktet nënligjore për nëpunësit civilë 

gjyqësorë; Kodi i Punës, Ligji për Buxhetin e Shtetit dhe aktet nënligjore të lidhura me të.  

 

Vlerësimi i kandidateve do të bëhet, si më poshtë: 

a. 70 pikë për dokumentacionin e dorëzuar, i ndarë: 

i) 30 pikë për rezultatet e vlerësimit në punë. Në rast rezultatesh të njëjta, Këshilli 

krijon një renditje brenda grupit të kandidatëve me vlerësimin më të lartë të 

punës; 

ii) 30 pikë për vitet e përvojës profesionale në pozicionin përkatës si dhe vitet e 

përgjithshme të përvojës profesionale në sektorin e drejtësisë ose përvojën 

profesionale që lidhet me fushën e pozicionit përkatës, si dhe, 

iii) 10 pikë për trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse. 

b. 30 pikë për intervistën e strukturuar me gojë. 

 

 

IV. DATA E DALJES SË REZULTATEVE DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT 

 

Data e daljes së rezultateve do të jetë 08.03.2021. 

Në përfundim të daljes së rezultateve të vlerësimit të kandidatëve, njoftimi me emrat e nëpunësit 

fitues do të shpallet në faqen zyrtare rë KLGJ-së dhe në faqen zyrtare të Gjykatës: 

www.gjykataelarte.gov.al.  

 

Njoftimi dhe komunikimi për kandidatët do të jetë nëpërmjet adresës së e-mail të kandidatit 

 

KËSHILLI I GJYKATËS 

GJYKATA E LARTË 

Rr. Ibrahim Rugova, Nr.17, 1001 Tiranë 

 

http://www.gjykataelarte.gov.al/

