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1. Aktivitetet e Këshillit Prokurorial të Kosovës 
 

 

 

Prezantohet Draftrregullorja për organizimin dhe veprimtarinë e Këshillit 
Prokurorial të Kosovës   

Prishtinë, 5 mars 2020 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të 
Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesi i tij, Zejnullah Gashi, ka organizuar prezantimin e 
Draftrregullores për organizimin dhe veprimtarinë e KPK-së para përfaqësuesve të 
Ambasadës Amerikane, Zyrës së BE-së në Kosovë dhe Grupit për Studime Juridike dhe 
Politike. 
 
Kryesuesi i Komisionit, Gashi, ka falënderuar Grupin punues dhe përfaqësuesit e 
pranishëm të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare për kontributin e tyre në 
draftimin e kësaj rregulloreje, e cila është e rëndësisë së veçantë dhe synon lehtësimin e 
punës dhe funksionimin sa më praktik të Këshillit Prokurorial. 
 
Rrjedhimisht në takim janë diskutuar disa nene të kësaj rregulloreje dhe komentet e 
bëra nga përfaqësuesit e Ambasadës Amerikane, Zyrës së BE-së në Kosovë dhe Grupit 
për Studime Juridike dhe Politike, të cilat pas shqyrtimit nga anëtarët e Komisionit janë  
inkorporuar në draftin e kësaj rregulloreje. 
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Takim i Komisionit për Administrimin e Prokurorive  

Prishtinë, 06 mars 2020 – Komisioni për Administrimin e Prokurorive i Këshillit 

Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesja e tij, Prokurorja Radica Milic, ka 

mbajtur takimin e radhës. 

Qëllimi i takimit ishte diskutimi i raportit të detajuar të Njësitit për Shqyrtimin e 

Performancës së Prokurorive për ngarkesën me lëndë të prokurorive dhe prokurorëve 

të departamenteve për krime të rëndë në kuadër të prokurorive themelore. 

Komisioni vlerësoi analizën të cilën e përmban raporti dhe u pajtua që i njëjti përveç 

analizës për vitin 2019, të plotësohet edhe me ndryshimet e fundit rreth avancimeve 

dhe transferimeve të prokurorëve, si dhe trendin e pranimit të lëndëve për vitin 2020, 

në bazë të të cilave do të përgatiten rekomandimet për Këshillin Prokurorial të Kosovës. 
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KPK dhe KGJK nënshkruajnë marrëveshje për shkëmbimin e të dhënave në 

mënyrë elektronike  

Prishtinë, 9 mars 2020 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) dhe Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës (KGJK) kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për shkëmbimin e të 
dhënave në mënyrë elektronike dhe për mirëmbajtjen dhe avancimin e përbashkët të 
SMIL-it, marrëveshje kjo, e cila u nënshkrua nga Kryesuesi e KPK-së, Bahri Hyseni dhe 
Kryesuesi e KGJK-së, Skender Çoçaj, me ç’rast ishin të pranishëm edhe Ambasadori i 
Norvegjisë në Kosovë, Jens Erik Grondahl dhe përfaqësues të institucioneve të tjera 
vendore dhe ndërkombëtare.   
Me këtë rast, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Bahri Hyseni, ka falënderuar shtetin e 
Norvegjisë, i cili mundësoi realizimin e projektit të Sistemit për Menaxhimin Informativ 
të Lëndëve (SMIL), duke theksuar se lansimi i shkëmbimit të të dhënave në mënyrë 
elektronike nga prokuroria në gjykatë dhe anasjelltas do të mundësojë komunikim të 
shpejtë dhe të sigurt, si dhe do të ketë përfitime të mëdha për të dyja institucionet, duke 
filluar nga kursimi i kohës për dorëzim e lëndëve fizike, kursimi në kopjimin e lëndës 
në disa kopje, në pajisje për skanim të lëndëve, resurset njerëzore dhe ç ‘është më 
kryesorja që të dhënat e dërguara – pranuara nuk mund të humbin apo të fshihen. 
 
Nga ana tjetër, Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor, Skender Ço}aj, ka thënë se nënshkrimi i 
marrëveshjes për ndërlidhje të sistemeve të gjykatave dhe prokurorive është i një 
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rëndësie të madhe për proceset e reja, ngaqë përbën një avancim efektiv të procesit të 
punës në gjykata dhe prokurori, duke mundësuar shkëmbimin e shpejtë dhe të saktë të 
të dhënave, proces ky, që do të vazhdojë për avancimin e mëtejmë të SMIL-it. 
 
Ndërsa, Ambasadori norvegjez në Kosovë, Jens Erik Grondahl, tha se beson se ky 
projekt do të sjellë transparencë dhe do të shohim efekte të pozitive në punën e sistemit 
prokurorial dhe gjyqësor të Kosovës.  
 
Kurse, pas ceremonisë së nënshkrimit, është bërë prezantimi i shkëmbimit të dhënave 
elektronike në mes të KPK-së dhe KGJK-së. 
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RFSSL pajtohet për hapat e mëtutjeshëm për finalizimin e procesit të 

Rishikimit Funksional  

Prishtinë, 11 mars 2020 – Është mbajtur takimi i Komitetit Drejtues të procesit të 
Rishikimit Funksional për Sektorin e Sundimit të Ligjit (RFSSL). 
 
RFSSL është nismë reformuese e Ministrisë së Drejtësisë, në bashkëpunim me Këshillin 
Prokurorial të Kosovës (KPK), Këshillin Gjyqësor të Kosovës (KGJK), dhe akterët kyç të 
sektorit, për të siguruar një vizion gjithëpërfshirës dhe të konsoliduar të sundimit të 
ligjit, për të ngritur besimin e qytetarëve në sistemin e drejtësisë, përshpejtimin e 
zhvillimit ekonomik dhe afrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian. 
 
Komiteti Drejtues, i kryesuar nga Ministrja e Drejtësisë, përbëhet nga përfaqësues të 
KGJK-së, KPK-së, Zyrës se Kryeministrit, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë 
së Finance, Zyrës së Presidentit dhe Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës. 
Përveç anëtarëve të Komitetit Drejtues, në takim kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të 
donatorëve ndërkombëtarë, duke përfshirë Ambasadën e SHBA-së, Zyrën e BE-së, 
Ambasadën Britanike dhe USAID-in. 
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Në takimin e sotëm Komiteti Drejtues i ka miratuar 16 dokumentet e politikave që 
identifikojnë sfidat kyçe dhe rekomandimet përcjellëse për t’i adresuar ato, si dhe kanë 
dhënë dritën e gjelbër për hartimin e Strategjisë Sektoriale të Sundimit të Ligjit. 
 
Anëtarët e Komitetit Drejtues u pajtuan gjithashtu lidhur me hapat e mëtutjeshëm për 
finalizimin e procesit të Rishikimit Funksional. 
 
 

 
 

Punëtori për hartimin e Rregullores për vlerësimin e performancës së 

prokurorëve  

Prishtinë, 12 mars 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, ka 
organizuar punëtori për hartimin e Rregullores për Vlerësimin e Performancës së 
prokurorëve, ku po marrin pjesë anëtarët e KPK-së, anëtarët e grupit punues për 
hartimin e kësaj rregulloreje, përfaqësues të Ambasadës Amerikanë dhe asaj Britanike 
në Kosovë. 
 
Në hapje të kësaj punëtorie, kryesuesi Hyseni ka folur për nevojën e hartimit dhe për 
rëndësinë që do ta ketë kjo rregullore për sistemin prokurorial në avancimin e procesit 
të vlerësimit të performacës së prokurorëve. 
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Me tej pjesëmarrësit e kësaj punëtorie kanë vazhduar punën me diskutime për 
strukturën dhe përmbajtjen e draftit të kësaj rregulloreje. 
 
Kjo punëtori pritet të përfundojë me finalizimin e draftit të rregullores së lartcekur, ku 
edhe do të procedohet për miratim në Komisionin Çështje Normative.  
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Vendim - Reduktohen esencialisht aktivitetet në kuadër të Këshillit 

Prokurorial të Kosovës dhe Prokurorit të Shtetit   

Prishtinë, 15 mars 2020 - Këshilli Prokurorial i Kosovës, në bazë të nenit 7 të Ligjit 
Nr.06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës si dhe në zbatim të Vendimit të 
Qeverisë së Republikës së Kosovës për marrjen e masave pas konfirmimit të rasteve 
pozitive me Corona Virus Covid-19, mori këtë: 

VENDIM 

I. Reduktohen esencialisht aktivitetet në kuadër të Këshillit Prokurorial të Kosovës 
dhe Prokurorit të Shtetit. 

II. Autorizohet Kryeprokurori i Shtetit dhe kryeprokurorët e prokurorive të 
Republikës së Kosovës që të caktojnë prokurorët dhe stafin administrativ të 
mjaftueshëm për të kujdestaruar dhe realizuar vetëm veprimtaritë e natyrës 
urgjente dhe veprimet e caktuara sipas afateve ligjore. 
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III. Autorizohet Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të 
Kosovës dhe Drejtori i Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë që 
në koordinim me njësitë përgjegjëse të reduktojnë esencialisht stafin në zyre dhe 
të realizojnë vetëm veprimtaritë esenciale administrative në kuadër të 
Sekretariatit, Njësitit dhe Prokurorit të Shtetit. 

IV. Obligohen të gjithë të punësuarit e sistemit prokurorial të cilët janë të liruar nga 
puna në zyre që aktivitetet dhe punën e tyre t’i realizojnë nga vendet e tyre të 
banimit përmes formave të ndryshme të komunikimit elektronik. 

V. Autorizohet Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit që të ndërmarrë të 
gjitha masat e nevojshme për të siguruar mirëmbajtjen dhe sigurinë e objekteve 
dhe pajisjeve të Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit konform gjendjes emergjente të 
krijuar nga virusi Covid-19. 

VI. Masat e theksuara në pikën I deri V të këtij vendimi do të vlejnë deri në një 
vendim të ri të Këshillit Prokurorial të Kosovës. 

VII. Ky vendim hyn në fuqi me datën 16 mars 2020.    
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Sekretariati i KPK-së

Zyra e Drejtorit - Në kuadër të përgjegjësive administrative dhe mbështetjes për 
Këshillin Prokurorial të Kosovës, Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit dhe prokuroritë e 
vendit, Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Lavdim 
Krasniqi, ka zhvilluar takime të ndryshme me partnerë vendorë dhe ndërkombëtarë, 
me qëllim të fuqizimit dhe ngritjes profesionale të administratës së sistemit prokurorial 
për ngritjen e efikasitetit dhe efektivitetit në punë. 
Ka mbikëqyrë të gjitha proceset e punës që do të realizohen nga Plani i Punës së 
Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Prokurorit të Shtetit. 
Ka formuar grupet punuese për hartimin e specifikave në kontrata (sipas rastit punimet 
vazhdojnë nga shtëpia) dhe janë hartuar disa draftanaliza lidhur me proceset e punës 
sipas vendimit te Qeverisë. 
 
Zyra Ligjore - Ka  ofruar mbështetje për Zyrën e Kryesuesit, Zyrën e Drejtorit dhe 
njesitë e tjera të KPK-së dhe ka punuar në Draftrregulloren për organizimin dhe 
veprimtarinë e KPK-së.  
 
Zyra për Komunikim Publik – Ka bërë monitorimin në baza mujore, ka hartuar 6 
komunikata dhe ka vazhduar koordinimin me Projektin holandez CILIC dhe Projektin 
britanik lidhur me komunikimin e jashtëm dhe brendshëm në sistemin prokurorial të 
Kosovës. Zyra gjatë këtij muaji ka bërë koordinimin e brendshëm me qëllim të fuqizimit 
të uebfaqes me materiale në gjuhën serbe dhe angleze. 
 
Auditori i Brendshëm – Ka përgatitur dhe dorëzuar Pyetësorin e kontrollit të 
brendshëm për Udhëheqësen e Burimeve Njerëzore, ka mbajtur takim me 
Administratoren e PTh-Prishtinë për marrjen e mostrave të auditimit për procesin e 
mbajtjes së kujdestarive, ka përfunduar procesi i auditimit për rekrutimin e stafit dhe ka 
trajtuar mostrat e kujdestarive për tri departamente në Prokurorinë Themelore të 
Prishtinës. 
 
Zyra e Certifikimit -  Gjatë këtij muaji duke u bazuar në obligimet dhe kompetencat e 
saja ka certifikuar 280 lëndë, ka pranuar 398 lëndë dhe ka kontrolluar 257 lëndë. 
 
Zyra për Integrime Evropiane – Ka bërë finalizimin e programit dhe masave zbatuese 
dhe legjislative të PKZMSA për vitin 2020, ka përfunduar dhe janë dërguar informata 
në pyetjet shtesë të pyetësorit të CEPEJ dhe janë realizuar përgjigje në kërkesa të 
ndryshme nga MIE dhe projektet mbështetëse të KPK-së.  
 
Departamenti i Burimeve Njerëzore, Prokurim dhe Administratë – Ka marrë të gjitha 
masat duke u bazuar në Vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës për marrjen e 
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masave parandaluese, si dhe Vendimit të KPK-së të datës 15.03.2020, ka përgatitur 
kontratat për 21 praktikantë vullnetarë që do ta vijojnë praktikën, ka bërë regjistrimin e 
pushimit te prokurorëve, verifikimin dhe ndërhyrjen në regjistrim, sipas kërkesave të 
pushimeve të personelit në sistem. Ka rishikuar plani i prokurimit për vitin fiskal 2020, 
ka pranuar dhe protokolluar 66 shkresa të brendshme dhe 253 fatura. Gjatë këtij muaji 
janë përkthyer 261 faqe. 
 
Departamenti për Buxhet, Financa dhe Shërbime të Përgjithshme – Ka bërë 
inspektimin e  prokurorive, ku është kontrolluar mbarëvajtja e sigurisë në objektet e 
tyre, ka përgatitur Draftraportin  vjetor të Komisionit për Buxhet, Financa dhe Personel. 
Po ashtu, ka marrë masa parandaluese në mbrojtje ndaj virusit COVID-19, ka bërë 
alokimin e buxhetit për TM3 nga thesari, ka zotuar 225 lëndë, ka shpenzuar 250 lëndë 
dhe ka regjistruar 496 lëndë. 
 
Departamenti për Teknologji Informative – Ka përgatitur Udhëzuesin për trajtimin e 
lëndëve, shkëmbimin e të dhënave në mënyrë elektronike nga SMIL-i (prokurori – 
gjykatë) dhe ka lansuar shpërndarjen automatike të lëndëve në prokurori, si dhe 
shkëmbimi i të dhënave nga prokuroria në gjykatë dhe anasjelltas përmes SMIL-it.  
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Njësiti për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive i KPK-së

 

Njësiti për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive ka hartuar Raportin analitik dhe 

krahasues për ngarkesën me lëndë të departamenteve për krime të rënda (DKR) dhe 

Rraportin i ngarkesës me lëndë të DKR-së krahasuar me departamentet e tjera, sipas 

kërkesës së Komisionit për Administrimin e Prokurorive, gjithashtu, ka monitoruar 

performanca e SMIL-it për gjenerimin e raporteve statistikore dhe janë adresuar 

lëshimet e identifikuara dhe ka mbështetur realizimin e detyrave dhe përgjegjësive të 

komisioneve të KPK-së. 

 

Po ashtu ka grumbulluar të dhëna statistikore, i ka përpunuar ato dhe ka përpiluar 

raporte për ngarkesën e prokurorëve me lëndë dhe efikasitetin në zgjidhjen e tyre, për 

muajin shkurt 2020 për PTH Prishtinë (gjithsej 44 prokurorë); PTH Prizren (gjithsej 21 

prokurorë); PTH Pejë (gjithsej 16 prokurorë); PTH Gjilan (gjithsej 15 prokurorë); PTH 

Mitrovicë (gjithsej 19 prokurorë); PTH Ferizaj (gjithsej 18 prokurorë); PTH Gjakovë 

(gjithsej 10 prokurorë); P. Apel (gjithsej 5 prokurorë) dhe PSRK (gjithsej 14 prokurorë).  

 

Ndërkohë ka përpiluar raporte për gjendjen numerike të lëndëve në prokurori sipas 

departamenteve dhe llojit të regjistrave për muajin shkurt 2020 dhe gjendjen numerike 

të lëndëve sipas grupeve të veprave penale nga Mekanizmi Përcjellës për muajin shkurt 

2020. 


