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1. Aktivitetet e Këshillit Prokurorial të Kosovës 

 

 

KPK dhe KGJK koordinojnë aktivitetet për ndërlidhje me SMIL 

Prishtinë, 7 gusht 2020 –  Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të 

Kosovës, Lavdim Krasniqi, ai i Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Shkelzen 

Maliqi, si dhe udhëheqësit e departamenteve të teknologjisë informative të këtyre dy 

institucioneve, kanë mbajtur takim përmes videokonferencës. 

 

Qëllimi i këtij takimi ishte koordinimi i aktiviteteve të KPK-së dhe KGJK-së lidhur me 

projektin Sistemi për Menaxhimin Elektronik të Lëndëve (SMIL). 

 

Gjatë këtij takimi është biseduar për aktivitetet, koordinimin dhe bashkëpunimin në mes 

të KPK-së, KGJK-së dhe Projektit SMIL, si dhe për kërkesat finale për ndërlidhjen me këtë 

sistem. 
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Të dy drejtorët pasi vlerësuan rëndësinë e këtij projekti dhe punën e bërë deri tani për 

implementimin e tij, kërkuan vazhdim të angazhimit në caktimin e kërkesave finale dhe 

realizimin e ndërlidhjes me SMIL-in të prokurorive dhe gjykatave. 

 

 

Mbahet takimi i radhës i Komisionit për Buxhet, Financa dhe Personel 

Prishtinë, 14 gusht 2020 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit 

Prokurorial të Kosovës, nën udhëheqjen e kryesueses së tij, Dëshirë Jusaj, ka mbajtur 

takimin e radhës përmes video-konferencës, në të cilin kanë marrë pjesë anëtarët e këtij 

komisioni, Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të KPK-së, Lavdim Krasniqi, 

udhëheqësit dhe stafi i njësive përkatëse të Sekretariatit të KPK-së. 

 

Qëllimi i takimit të sotëm ishte njoftimi lidhur me ndryshimet e bëra të buxhetit të 

Këshillit Prokurorial pas rishikimit të bërë në Kuvendin e Kosovës në harmoni me Ligjin 

për ndryshim të buxhetit për vitin 2020. 
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Rrjedhimisht gjatë këtij takimi është bërë edhe shqyrtimi i kërkesës për harmonizim dhe 

transferim të buxhetit 2020 brenda programeve buxhetore dhe projekteve kapitale të 

KPK-së. 

 

 

Kryesuesi priti në takim anëtarin më të ri të KPK-së nga radhët e fakulteteve 

juridike 

Prishtinë, 24 gusht 2020 - Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, i 

shoqëruar nga anëtarët Ikramije Bojaxhiu, Radica Milic dhe Zejnullah Gashi, ka pritur në 

takim anëtarin më të ri të KPK-së nga radhët e fakulteteve juridike të Republikës së 

Kosovës, Agron Beka, i zgjedhur së fundmi nga Kuvendi i Kosovës. 

 

Z.Hyseni i ka uruar mirëseardhje z.Beka, me ç’rast e njoftoi me përbërjen e Këshillit 

Prokurorial të Kosovës dhe trupave ndihmëse të tij, me detyrat dhe përgjegjësitë e KPK-

së dhe trupave të saj, si dhe aktivitetet që do të realizohen deri në përfundim të këtij viti 

kalendarik. “Ne mirëpresim bashkëpunim tuaj profesional në proceset dhe sfidat e 

ardhshme, në mënyrë që të arrijmë avancimin dhe fuqizimin e kapaciteteve që do të 

mundësojnë sa më shumë efikasitet, llogaridhënie dhe transparencë në sistemin 

prokurorial të vendit tonë”, tha Kryesuesi i KPK-së, Bahri Hyseni. 

 

Gjithashtu, Kryesuesi Hyseni, ka vlerësuar angazhimin e Kuvendit të Kosovës në 

procesin e përzgjedhjes së anëtarit të ri të KPK-së, duke theksuar se ende mbeten vakante 

edhe dy pozitat e anëtarëve të tjerë nga radhët e shoqërisë civile dhe Odës së Avokatëve 
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të Kosovës, të cilat janë mjaft të rëndësishme për funksionalitetin e Këshillit Prokurorial 

të Kosovës. 

 

Në fund të takimit, anëtari i ri i KPK-së, Agron Beka, ka falënderuar për mikpritjen, duke 

shprehur përkushtimin e plotë për të dhënë kontributin e tij profesional dhe ligjor në 

kuadër të kompetencave që do t’i ushtrojë gjatë mandatit pesëvjeçar. 

 

 
Shqyrtohet drafti i Rregullores për vlerësimin e përformancës së prokurorëve   

Prishtinë, 26 gusht 2020 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të 

Kosovës, i kryesuar nga prokurori Zejnullah Gashi, ka mbajtur takimin e radhës përmes 

videokonferencës, në të cilin kanë marrë pjesë anëtarët e këtij komisioni, përfaqësues 

ambasadash, përfaqësues të shoqërisë civile dhe Zyrës Ligjore të KPK-së. 

 

Qëllimi i takimit të sotëm ishte shqyrtimi i draftit të Rregullores për vlerësimin e 

përformancës së prokurorëve, rregullore kjo, e cila është e një rëndësie të veçantë për 

lehtësimin e punës dhe funksionimit sa më praktik të procedurave për vlerësimin e 

performancës së prokurorëve. 

 

Pas shqyrtimit të këtij drafti, anëtarët e Komisionit për Çështje Normative dhe 

pjesëmarrësit e tjerë janë pajtuar që kjo rregullore të kthehet në grupin punues për 
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shqyrtimin e komenteve të dhëna nga përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe ambasadave, 

kurse pas integrimit të tyre të caktohet një takim për shqyrtimin përfundimtar dhe 

dërgimin për miratim në Këshillin Prokurorial. 

 

 
 

Shqyrtohet drafti i Rregullores për zgjedhjen e anëtarëve prokurorë të KPK-së  

Prishtinë, 27 gusht 2020 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të 

Kosovës, i udhëhequr nga prokurori Zejnullah Gashi, ka mbajtur takimin e radhës 

përmes videokonferencës, në të cilin kanë marrë pjesë anëtarët e këtij komisioni, 

përfaqësues ambasadash, përfaqësues të shoqërisë civile dhe Zyrës Ligjore të KPK-së. 

 

Rrjedhimisht, pjesëmarrësit e takimit kanë dhënë sot komentet e tyre përfundimtare për 

draftin e Rregullores për zgjedhjen e anëtarëve prokurorë të KPK-së, kurse pas shqyrtimit 

janë integruar në draftin aktual shumica e tyre.  
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Dhe në fund të këtij takimi përmbyllës, Kryesuesi i Komisionit, Gashi, ka shprehur 

falënderim për pjesëmarrësit që kanë dhënë kontributin e tyre, ndërsa ky draft do të 

propozohet për miratim nga anëtarët e Këshillit Prokurorial.  

 

 

Mbahet takimi i 184-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës  

Prishtinë, 31 gusht 2020 –  Nën masat e mbrojtjes nga pandemia dhe përmes komunikimit 

në distancë, Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i tij, Bahri 

Hyseni, ka mbajtur takimin e 184-të me radhë. 

 

Në fillim të këtij takimi është mbajtur një minutë heshtje me rastin e vdekjes së ish-

Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore të Gjakovës, Ali Selimaj dhe Prokurorit të 

Prokurorisë Themelore të Gjilanit, Esat Ademi. 

 

Po në fillim të këtij takimi, betimin para anëtarëve të KPK-së e ka dhënë anëtari më i ri, 

Agron Beka, i cili është zgjedhur nga Kuvendi i Republikës së Kosovës si anëtar i Këshillit 

nga radhët e fakulteteve juridike. 

 



 

8 

 

Takimi i 184-të ka vazhduar me shqyrtimin dhe miratimin e Raportit “Gjeografia e krimit 

2013-2019”, raport ky, i cili u prezantua nga anëtari i KPK-së, Arben Ismajli. 

 

Po ashtu, sot Këshilli ka shqyrtuar dhe miratuar Raportin e Komisionit për Buxhet, 

Financa dhe Personel, raport ky, i cili u prezantua nga kryetarja e këtij komisioni, Dëshirë 

Jusaj. Lidhur me këtë temë, kryesuesi Hyseni, ka thënë se buxheti i sistemit prokurorial 

të Kosovës është shkurtuar edhe për kundër shumë kërkesave dhe arsyetimeve që të mos 

bëhet shkurtimi i tij. 

 

Ndërsa, Këshilli ka emëruar si Ushtrues të Detyrës së Kryeprokurorit të Prokurorisë 

Themelore të Gjakovës, deri në zgjedhjen e Kryeprokurorit të ri, zëvendëskryeprokurorin 

e kësaj prokurorie, Ali Uka. 

 

Këshilli gjatë këtij takimi ka marrë vendim për shpallje të brendshme për avancim të tre 

prokurorëve në Prokurorinë e Apelit, si dhe ka miratuar pjesërisht Raportin e Komisionit 

për vlerësimin e performancës së 7 prokurorëve, ku për 2 nga këta prokurorë ka marrë 

vendim që të bëhet rivlerësimi nga ana e komisionit. 
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Sekretariati i KPK-së

Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm të Sekretariatit të KPK-së 

Në kuadër të përgjegjësive administrative dhe mbështetjes së Këshillit Prokurorial të 

Kosovës, Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe prokurorive, Drejtori i Përgjithshëm i 

Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës ka zhvilluar takime të ndryshme, duke iu 

përshtatur rrethanave të krijuara nga Covid 19-shi. Ka mbikëqyrë të gjitha proceset e 

punëve administrative në Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe Prokurorin e Shtetit dhe 

janë autorizuar dhe realizuar veprime konkrete në mbarëvajtjen e punëve që lidhen me 

përgjegjësitë dhe kompetencat ligjore të Sekretariatit. 

Gjatë këtij muaji janë realizuar aktivitetet si në vijim: 

 Janë mbajtur takime te rregullta javore me Kryesuesin e KPK-së lidhur me aktivitetet 

kryesore të Këshillit dhe Sekretariatit; 

 Janë koordinuar proceset e punës me të gjitha prokuroritë; 

 Është bërë koordinimi i vazhdueshëm i punëve me gjithë stafin sipas planit pas daljes 

në punë të stafit; 

 Është mbikëqyrë plani i daljes në zyrë dhe puna nga shtëpia për zyrtar në SKPK; 

 Është bërë koordinimi dhe mbikëqyrë plani individual i zyrtarëve për punët nga 

shtëpia; 

 Janë mbajtur takime me përfaqësues të projekteve të ndryshme që mbështesin 

sistemin prokurorial të Kosovës; 

 Është bërë koordinimi me Ministrinë e Integrimeve Evropiane dhe njësitë përkatëse 

të KPK-së lidhur me propozimin e ekspertëve për projektin e Luksemburgut; 

 Është ofruar përgjigje në kërkesën e Zyrës së BE-së për informata lidhur me numrin e 

prokurorëve në sistemin prokurorial dhe ndarja e tyre nëpër prokurori; 

 Është bërë koordinimi me njësitë përkatëse të KPK-së për ofrim të mbështetjes për 

Zyrën e BE–së lidhur me shpërndarjen dhe plotësimin e pyetësorit që ka të bëjë me 

hulumtimin rajonal për sistemin e drejtësisë; 

 Është bërë hartimi i komenteve ndaj raportit të GLPS-së dhe “Drejtësia Sot” për 

procedurën disiplinore ndaj prokurorëve; 

 Është ofruar mbështetje në përditësimin e databazës për masat disiplinore; 

 Janë shqyrtuar dhe konfirmuar prioritetet e sistemit prokurorial në Agjendën e 

Reformës Evropiane, ERA 2; 

 Janë analizuar dhe përzgjedhur mostrat e auditimit për Divizionin e Prokurimit; 

 Është përgatitur pyetësori i auditimit për Udhëheqësen e Divizionit të Prokurimit; 



 

10 

 

 Janë duke u analizuar lëndët e përzgjedhura, të cilat kanë të bëjnë me procedurat për 

shpallje të tenderëve, sigurim të mjeteve financiare, përzgjedhje të operatorëve fitues. 

 Janë certifikuar 389 lëndë; 

 Janë pranuar 396 lëndë; 

 Janë kontrolluar 395 lëndë. 

 

Zyra për Komunikim Publik 

 

 Ka  hartuar 6 komunikata;  

 Ka hartuar 1 njoftim dhe dokumente të tjera; 

 Ka përgatitur monitorimin ditor; 

 Ka përgatitur 2 telegrame ngushëllimi; 

 Ka përgatitur përgjigje për media; 

 Ka lekturuar dokumente dhe materiale të ndryshme të sistemit prokurorial; 

 Ka mbështetur Prokurorinë Speciale të Kosovës në komunikim me media; 

 Ka definuar kërkesat për qasje të përdoruesve në e-bibliotekën e portalit të sistemit 

prokurorial; 

 Ka organizuar takimin e Kryeprokurorit të PTH Prishtinë me projektin holandez 

lidhur me komunikimin e brendshëm dhe jashtëm; 

 Ka plotësuar uebportalin e ri të sistemit prokurorial të Kosovës me materiale dhe ka 

bërë përmirësimin, lekturimin dhe redaktimin e tyre; 

 Ka bërë menaxhimin e vazhdueshëm të e-mail-it të KPK-së, ku adresohen të gjitha 

kërkesat e qytetarëve, mediave. 

Zyra Ligjore 

 

 Ka ofruar mbështetje për Zyrën e Kryesuesit; 

 Ka ofruar mbështetje për Zyrën e Drejtorit; 

 Ka ofruar mbështetje për njësitë e tjera të Sekretariatit; 

 Ka draftuar vendimet e Këshillit Prokurorial; 

 Ka mbështetur Komisionin për Çështje Normative; 

 Ka bërë përfaqësimin gjyqësor në çështjen kontestimore, ku KPK-ja ka qenë palë e 

procedurave kontestimore; 

 Ka hartuar propozim-kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë në çështjen përmbarimore 

për rastin B.S; 

 Ka trajtuar kërkesat për qasje në dokumente publike. 
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Departamenti për Burime Njerëzore, Prokurim dhe Administratë 

 

Ky departament ka zhvilluar aktivitete që lidhen me burimet njerëzore, prokurimin dhe 

administratën në sistemin prokurorial të Kosovës. 

 

Gjatë këtij muaji janë realizuar aktivitetet si në vijim: 

 

 Janë koordinuar, menaxhuar aktivitetet e Departamentit dhe janë mbështetur 

administratorët dhe udhëheqësit e njësive lidhur me çështjet rreth personelit; 

 Janë sistemuar dokumentet në mënyrë elektronike në E-Arkiv; 

 Është përgatitë lista e stafit për përmirësim të pozitave sipas aktemërimit në sistemin 

e SIMBNJ-së; 

 Është bërë verifikimi dhe evidentimi i pushimeve për staf dhe prokurorë; 

 Janë pranuar 78 shkresa dhe 337 fatura; 

 Janë përkthyer 261 faqe dokumente të ndryshme dhe 2 orë përkthim simultant; 

 Janë nënshkruar kontrata për projektet: “Furnizimi dhe mirëmbajtja me vula të 

sistemit prokurorial të Kosovës”, “Mirëmbajtja, furnizimi dhe servisimi i aparateve 

kundër zjarrit dhe hidranteve të ujit në objektet e sistemit prokurorial të Kosovës”; 

 Është nënshkruar kontrata për projektin: “Mirëmbajtja dhe servisimi i pajisjeve të 

sigurisë (kamerave) në sistemin prokurorial të Kosovës”; 

 Janë nënshkruar dy kontrata dhe është bërë njoftimi për nënshkrim të kontratës për 

projektet: “Furnizim me lule, mbjellja e tyre me të gjitha pjesët aksesore të nevojshme 

për hapësirat e brendshme të Këshillit Prokurorial të Kosovës”, “Mirëmbajtja dhe 

servisimi i ashensorëve në objektet e sistemit prokurorial të Republikës së Kosovës”. 

 

Departamenti për Buxhet, Financa dhe Shërbime të Përgjithshme 

 

Ky departament ka zhvilluar aktivitete që lidhen me buxhetin, financat dhe shërbimet e 

përgjithshme në sistemin prokurorial të Kosovës. 

 

Gjatë këtij muaji janë realizuar aktivitetet si në vijim: 

 

 Është shqyrtuar raporti i brendshëm për buxhet dhe financa dhe është përgatitur 

plani i veprimit për zbatim të rekomandimeve; 



 

12 

 

 Është bërë analiza dhe vlerësimi i nevojave për ndryshimet që duhet të bëhen 

brenda buxhetit të Këshillit; 

 Është mbikëqyrë, monitoruar dhe koordinuar çështja e sigurisë; 

 Është bërë dorëzimi i materialeve dhe pajisjeve kundër pandemisë për sistemin 

prokurorial; 

 Është bërë edhe monitorimi i punimeve në objektin e PSRK-së dhe është bërë 

inspektimi i objektit të SKPK-së; 

 Janë zotuar 307 lëndë; 

 Janë shpenzuar 248 lëndë; 

 Janë regjistruar 219 lëndë. 

Departamenti për Teknologji Informative 

 

Ky departament ka zhvilluar aktivitete që lidhen me teknologjinë informative në sistemin 

prokurorial të Kosovës. 

 

Gjatë këtij muaji janë realizuar aktivitetet si në vijim: 

 

 Është përfunduar instalimi i kamerave të sigurisë në objektin e Këshillit Prokurorial 

të Kosovës dhe Prokurorinë Themelore të Ferizaj, Prizrenit dhe Gjilanit; 

 Në bashkëpunim me KGJK dhe kontraktorin është bërë testimi i ndërlidhjes së SMIL 

KPK dhe KGJK; 

 Është përgatitur plani i aktiviteteve të SMIL për gjashtëmujorin e dytë 2020, i cili 

përfshin implementimin e SMIL në Prokurori të Apelit, Zyra e Kryeprokurorit të 

shtetit si dhe ndërlidhja prokurori – gjykatë; 

 Është trajnuar stafi për përdorim te SMIL-it sipas planit të paraparë; 

 Është përgatitur plani kohore i trajnimeve për stafin e Zyrës për Mbrojtje dhe Ndihmë 

të  Viktimave për përdorimin e sistemit elektronik. 
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Njësiti për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive i KPK-së

Zyra e Drejtorit të Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive 

 

Në kuadër të përgjegjësive administrative dhe mbështetjes për Këshillin Prokurorial të 

Kosovës, Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit dhe prokuroritë e vendit, Drejtori i Njësitit 

për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë të Këshillit Prokurorial të Kosovës ka 

zhvilluar takime të ndryshme.  

 

Drejtori, sipas nevojës, ka zhvilluar takime me stafin e Njësitit dhe iu ka përgjigjur 

kërkesave të Kryesuesit të KPK-së dhe Kryeprokurorit të Shtetit për realizimin e 

objektivave të ndryshme, si dhe ka realizuar takime edhe me partnerët vendorë dhe 

ndërkombëtarë. 

 

Zyra për Mbikëqyrje, Analitikë dhe Verifikim Prokurorial 

 

Gjatë këtij muaji ka realizuar aktivitetet si në vijim: 

 

 Është përpiluar Raporti gjashtëmujor i punës së Prokurorit të Shtetit; 

 Janë përditësuar shënimet në databazën SEMDP me të gjitha dokumentet e 

pranuara lidhur me dosjen personale të prokurorëve; 

 Është mbështetur procesi i rekrutimit të prokurorëve të rinj dhe avancimit dhe 

transferimit të prokurorëve përmes angazhimit të zyrtarit të caktuar të ZMAVP-

së; 

 Është mbështetur procesi i zhvillimit të databazës së SEMDP-së përmes takimeve 

virtuale të NJSHPP-së, DTI-së dhe kompanisë; 

 Është hartuar një raport krahasues për lëndët e pranuara dhe të zgjidhura për 

periudhën janar-korrik 2019 dhe 2020. 

Zyra për Statistika 

 

Gjatë këtij muaji ka realizuar aktivitetet si në vijim: 

 Ka përpiluar pasqyra për ngarkesën dhe efikasitetin e prokurorëve në zgjidhjen e 

lëndëve nga regjistrat: PP, PPM, PPN, PPP dhe NJN, për secilin prokuror veç e veç 

për muajin korrik, 2020; 

 Ka përfunduar raportet statistikore dhe narrative për gjashtëmujorin e parë 2020; 
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 Ka përgatitur të  dhëna statistikore për veprat penale nga:  Kapitulli XIV, Kapitulli 

XXIV, Kapitulli XXXIII dhe Kapitulli XXI; veprat penale korrupsionit, krim i 

organizuar dhe nxitje të urrejtjes; veprat penale nga nenet: 179 (1.10), 178-181 KPK 

i ri;  146-149 KPK i vjetër; 330-333 KPK i ri; 259, 259 A, 259 B,259 C KPK i vjetër,  

193-196 KPK i ri; Neni 158-162 KPK i vjetër dhe veprave penale që kanë të bëjnë 

me migrantë, si dhe të të dhëna statistikore për veprime të ndryshme prokuroriale  

për periudha të ndryshme kohore sipas kërkesave të personit përgjegjës për qasje 

në dokumente zyrtare dhe Zyrës për Komunikim Publik të KPK-së; 

 Ka përgatitur të dhëna statistikore për veprat penale të krimeve ekonomike dhe 

shpëlarjen e parasë – tremujori i dytë sipas kërkesës së Koordinatorit nacional për 

luftimin e krimeve ekonomike. 

 

Zyra për Trajnime 

 

Gjatë këtij muaji ka realizuar aktivitetet si në vijim: 

 Ka mbështetur organizimin dhe monitorimin e trajnimeve të organizuara për 

prokurorë dhe staf administrativ të sistemit prokurorial; 

 Ka mbikëqyrur trajnimet për prokurorë dhe staf administrativ, ku janë trajtuar 

temat si në vijim: Hartimi i avancuar i aktakuzave”, “Shpëlarje e parave”, “Fazat 

e procedurës paraprake, hetimet proaktive dhe sigurimi i provave” dhe 

“Avancimi i të drejtave 0074ë personave LGBTI në Kosovë”. 

 

 


