
 

PROKURORIA PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË LEZHË 

 

                                                                              Lezhë më datë 20.02.2023 

N J O F T I M  

"PËR FILLIMIN E PROCEDURES PËR PUNËSIM NË POZICIONIN  

KRYESEKRETAR/E                                                                                                                 

NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË 

PARË LEZHË PËR NJË VEND TË LIRË" 

Në bazë të neneve 74 dhe 80 te ligjit nr 97/2016 “ Për organizimin dhe funksionimin e 

Prokurorise ne Republiken e Shqiperise", si dhe urdherit te Prokurorit të Përgjithshem 

nr. 07 datë 28.01.2022 ", Për strukturën organike të Prokurorise Pranë Gjykatës së 

Shkalles se Pare Lezhë. 

NJOFTON : 

Fillimin e procedurave për marrjen në pune te 1 ( nje ) punonjes/punonjese me detyre 

Kryesekretar/e, ne permbushje te urdherit me Nr.07 date 28.01.2022 " të Prokurorit të 

Pergjithshem, për strukturën organike të Prokurorise Prane Gjykatës se Shkalles së 

Parë Lezhë. 

 

Kandidatët për pozicion e lirë të punës punonjes/punonjese me detyre Kryesekretar/e 

duhet të plotësojnë kushtet e meposhtme : 

 

Kushtet e Përgjithshme: 

1. Te jete shtetas Shqiptar 

2. Te kete zotesi te plote per te vepruar 

3. Te zoteroje gjuhen shqipe, te shkruar dhe te folur 

4. Te jete ne kushte shendetesore qe e lejojne te kryeje detyren perkatese 

5. Te mos jete i denuar me vendim te formes se prere per kryerjen e nje 

krimi apo per kryerjen e nje kundervajtje penale me dashje 



6. Ndja tij te mos jete marre mase disiplinore ne marredhenie pune ose ndonje 

mase tjeter disiplinore 

 

 

Kushtet e vecanta- prioritet ne perzgjedhjen e kandidateve 

1. Te kete perfunduar arsimin e Larte Drejtesi Bachelor dhe Master ( 3 + 2) 

2. Te kene pervoje pune jo me pak se tre vite te njohur si praktike profesionale 

ose cdo lloj pervoje tjeter profesionale qe lidhet me prokurorine 

3. Te kete aftesi per te krijuar marredhenie pune efektive me stafin e prokurorise. 

4. Te kete aftesi komunikuese dhe pune ne grup. 

5. Te ruaje sekretin hetimor. 

6. Te njohe Ligjin "Per Rregullat e Etikes ne Administraten Publike". 

7. Te kete njohuri te mira kompjuterike te sistemit operativ Microsoft Windows 

dhe paketes Microsoft Office (Word , Excel, Power point etj.). 

8. Te kete aftesi per te krijuar marredhenie pune efektive me stafin e prokurorise. 

9. Te kete aftesi komunikuese dhe pune ne grup. 

10. Te njohe ligjin "Per Prokurorine". 

11. Te njohe Rregulloren e Institucionit 

12. Te njohe Kodin e Punes dhe ate te Procedurave Administrative. 

13. Te kete njohuri te gjuheve te huaja. 

14. Eksperienca e punes jo me pak se tre vite pune me sigurime shoqerore 

 

 

-Kandidatet per nje pozicion te lire te punes " Kryesekretar" duhet te paraqesin 

kerkesen se bashku me dokumentacionin e mëposhtem : 

a) Kerkese per punesim,( inventar te dokumentacionit) 

b) Fotokopje e leternjoftimit i kartes se identitetit/pasaporte e vlefshme. 

c) CV (Jeteshkrim) te detajuar se bashku me nje foto. 

d) Diplome e shkolles se larte Drejtesi Bachelor ,certifikate notash te noterizuar, 

Diplome Master, certifikate notash dhe cdo diplome tjeter qe tregon 

specializimin ne fushen e caktuar e noterizuar 

e) Deshmi kualifikimi 

(nese ka ) 

f)  Vertetim permbarimi 

gjyqesor 

g)  Dokument qe verteton praktiken profesionale 

h)  Vertetim per gjendjen gjyqesore (Deshmi penaliteti ). 

i)  Vertetim nga Gjykata 



j)  Vertetim nga Prokuroria 

k)  Fotokopje te librezes se punes ose vertetim nga Instituti i Sigurimeve 

Shoqerore që te provoje punesimin e meparshem ose vertetim nga qendra e 

meparshme e punes, ku te evidentohet pozicioni i punes dhe kohezgjatja. 

1) Vertetim i njesise administrative 

m)Vertetim mjekesor per gjendjen shendetesore i afte per pune 

n)Vertetim qe nuk ka mase disiplonore 

 

Kërkesa se bashku me dokumentacionin e kandidatit, te paraqitet nga nga data 

21.02.2023 ora 8.00 deri ne date 07.03.2023 ora 16.00, në sekretarine e Prokurorise Prane 

Gjykates se Shkalles se Pare Lezhë, lagja “Beslidhja”, rruga “Luigj Gurakuqi” afer 

Stadiumit, Lezhë. 

Konkurimi per vendin e punes ne pozicionin " Kryesekretar" do te zhvillohet ne dy faza: 

Faza e pare: veritikimi i dokumentacionit t paraqitur nga kandidatet, e cila realizohet nga 

Kancelari i kesaj Prokurorie me qellim vleresimin e dokumentacionit nese jane plotesuar 

kriteret e shpallura ne njoftim. 

Kandidatet te cilet nuk arrijne te plotesojne kerkesat e percaktuara skualifikohen. 

Faza e dyte: Testimi (me shkrim, me goje). 

Kandidatet e kualifikuar i nenshtrohen intervistes se strukturuar me goje, vleresimit me 

shkrim si dhe vleresimit te jeteshkrimit ku konsiston arsimimi, pervoja e punes, 

kualifikimet, trajnimet aftesite profesionale . 

Totali i pikeve te vleresimit eshte 100 pike te mundshme te cilat ndahen ne kete 

kategorizim: 

Vleresimi i jeteshkrimit, eksperienca e trajnimeve etj, 20 pike 

Vleresimi i testimit me shkrim, 50 pike 

Vleresimi per intervisten e strukturuar me goje, 30 pike 

Testimi do te bazohet ne kerkesat mbi kriteret e vecanta dhe njohurite mbi ligjet e 

specifikuara ne te. 

Qe kandidatet te shpallen fitues duhet te marrin mbi 70 pike. 

 

-Vleresimi i kandidateve nga komisioni do te behet bazuar ne dokumentacionin e 

paraqitur nga secili kandidat si dhe rezultati i testimit me shkrim dhe te intervistes me 

goje me secilin prej tyre. 

 

-Testimi dhe Intervista me secilin kandidat, do te kryhet ne ambjentet e Prokurorise prane 

Gjykates se Shkalles se Pare Lezhë, salla e mbledhjeve kati 4. 



Njoftimi i dates dhe ores se intervistimit per kandidatet e kualifikuar do te behet me 

telefon ose email nga Zv/Drejtuesi i Prokurorisë. 
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