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1. Aktivitetet e Këshillit Prokurorial të Kosovës 

 

 

Kryesuesi Hyseni vizitoi Odën e Avokatëve të Kosovës 

Prishtinë 2 qershor 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, i 
shoqëruar nga anëtarët e Këshillit, Arben Ismajli dhe Zejnullah Gashi, ka vizituar Odën 
e Avokatëve të Kosovës, me ç’rast është pritur nga kryetari i kësaj ode, Behar Ejupi dhe 
nënkryetari Naim Rudari. 
 
Qëllimi i takimit ishte thellimi i bashkëpunimit në mes të Odës së Avokatëve të Kosovës 
dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës, përmes krijimit të politikave adekuate për fuqizimin 
e raporteve dhe bashkëpunimit ndërinstitucional. 
 
Kryesuesi Bahri Hyseni uroi Kryetarin dhe Nënkryetarin për zgjedhjen e tyre në OAK, 
duke thënë se do të jetë në gatishmëri për të dëgjuar të gjitha sfidat që preokupojnë 
avokatët, nëpërmjet takimeve të ndërsjella, si dhe duke bërë hapa konkretë me qëllim të 
përmirësimit të funksionimit të sistemit të drejtësisë. 
 
Kryetari i Odës, Behar Ejupi, theksoi nevojën e pakontestueshme për ngritjen dhe 
thellimin e mëtejmë të bashkëpunimit në mes të të dyja institucioneve, duke shikuar 
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mundësinë për takime të rregullta dhe sa më të shpeshta, me qëllim të eliminimit të 
sfidave të avokatëve gjatë ushtrimit të profesionit të përditshëm. 
 
Bashkëbiseduesit u pajtuan që të mbajnë edhe takime të tjera, përmes të cilave synohet 
identifikimi i çështjeve që janë me rëndësi për të dyja institucionet dhe për t’i avancuar 
bashkërisht proceset. 
 

 

Projekti holandez, CILC, vazhdon mbështetjen për sistemin prokurorial të 
Kosovës 

Prishtinë, 4 qershor 2020 – Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial 
të Kosovës, Lavdim Krasniqi dhe Drejtori i Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së 
Prokurorisë, Valon Jupa, kanë mbajtur një takim përmes videokonferencës me ekspertin 
e projektit holandez, CILC, Albert van der Kerk, projekt ky, i cili zbatohet për fuqizimin 
e komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm të sistemit prokurorial të Kosovës. 
 
Gjatë këtij takimi është diskutuar për administratën e sistemit prokurorial të Kosovës, 
sfidat, komunikimin dhe bazën ligjore të saj, me ç’rast drejtori Krasniqi ka folur për 
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mënyrën e organizimit të punëve në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial dhe 
administratës së prokurorive, ndërsa drejtori Jupa është fokusuar në organizimin e 
punëve në Njësitin për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë. 
 
Po ashtu, gjatë këtij takimi, dy drejtorët kanë paraqitur planet e punës, objektivat dhe 
synimet e njësive të tyre që udhëheqin, me qëllim të fuqizimit të komunikimit të 
brendshëm dhe jashtëm në sistemin prokurorial të Kosovës. 
 
 

 

Kryesuesi Hyseni priti në takim ministrin e Drejtësisë, Selimi 

Prishtinë, 10 qershor 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Bahri 
Hyseni, ka pritur në takim ministrin e Drejtësisë, Selim Selimi, me ç’rast e ka uruar për 
pozitën e re dhe e ka njoftuar për punët e deritashme, prioritetet dhe sfidat e sistemit 
prokurorial të Kosovës. 
 
Kryesuesi Hyseni, ka thënë se KPK-ja është duke punuar në vazhdimësi për krijimin e 
politikave dhe kushteve sa më të mira për një sistem prokurorial efikas në hetimet dhe 
ndjekjen e kryerësve të veprave penale, ndërsa me theks të veçantë ka folur për prioritetet 
e sistemit prokurorial të Kosovës, siç është lufta kundër krimit të organizuar dhe 
korrupsionit. 
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Në anën tjetër, ministri Selimi, tha se do t’i mbështesë të gjitha proceset e sistemit 
prokurorial, në mënyrë që së bashku të çojnë përpara sundimin e ligjit në Kosovë. 
 
Kryesuesi Hyseni ka kërkuar nga ministri Selimi mbështetje në plotësimin e bazës ligjore 
të sistemit prokurorial në fushën e ekspertizës, statusit të prokurorëve pas pensionimit 
dhe statusit të shërbyesve civilë të këtij sistemi. 
 
Gjatë këtij takimi u bisedua edhe për buxhetin e sistemit prokurorial të Kosovës, me ç’rast 
ministri Selimi shprehu gatishmërinë e tij për ofrimin e ndihmës në kërkesat buxhetore 
të Këshillin Prokurorial të Kosovës. 
 
Po ashtu, u bisedua edhe për fuqizimin e politikave të sistemit prokurorial sa i përket 
rasteve të shenjëstruara. 
 
Në fund të takimit, të dy bashkëbiseduesit shprehen gatishmërinë e tyre për 
bashkëpunim të vazhdueshëm, me qëllim të ngritjes së efikasitetit të punës dhe 
transparencës në sistemin prokurorial të Kosovës. 
 

 

Mbahet takimi i radhës i Komisionit për Çështje Normative të KPK-së 
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Prishtinë, 10 qershor 2020 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të 
Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesi i tij, Prokurori Zejnullah Gashi, ka mbajtur takimin 
e radhës, në të cilin morën pjesë koordinatorët e caktuar për trajtimin e rasteve të 
trafikimit të qenieve njerëzore në sistemin prokurorial. 
 
Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi i draftit të procedurave standarde të veprimit për 
zhvillimin e hetimit dhe ndjekjen penale të trafikimit të njerëzve. 
 
Anëtarët e Komisionit dhe koordinatorët për trajtimin e rasteve të trafikimit të qenieve 
njerëzore kanë diskutuar edhe tema të tjera, siç janë: zhvillimi i procesit të përzgjedhjes 
së koordinatorëve dhe trajnimi i tyre, bashkëpunimi me mbrojtësit e viktimave dhe qasja 
ndaj viktimave në qendrat për trajtimin e rasteve të trafikimit të qenieve njerëzore. 

 

Raportohet në takimin e radhës të Nënkomitetit për Drejtësi, Liri dhe Siguri 

Prishtinë, 11 qershor 2020 – Përfaqësues të institucioneve të sistemit prokurorial të 
Kosovës, në përbërje të të cilëve ishin kryeprokurorë, prokurorë, Drejtori i Përgjithshëm 
i Sekretariatit dhe zyrtarë të tjerë të KPK-së, kanë marrë pjesë përmes videokonferencës 
në takimin e radhës të Nënkomitetit për Drejtësi, Liri dhe Siguri të Komisionit Evropian, 
takim ky, i cili mbështetet nga Ministria e Integrimit Evropian. 
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Në këtë takim është diskutuar zbatimi i konkluzioneve të takimit të vitit të kaluar të 
Nënkomitetit për Drejtësi, Liri dhe Siguri, të cilat kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit në 
sistemin prokurorial dhe planet e tij për të ardhmen. 
 
Përveç përfaqësuesve të sistemit prokurorial, në takim morën pjesë edhe përfaqësues të 
institucioneve të sundimit të ligjit në Kosovë, zyrtarë të Komisionit Evropian dhe zyrtarë 
të Zyrës së BE-së në Kosovë. 
 
Pas përfundimit të të gjitha takimeve, Komisioni Evropian do të hartojë konkluzionet e 
reja që do të dalin si rezultat i këtyre takimeve, konkluzione këto, të cilat pritet të 
përmbushen dhe prezantohen në takimin e radhës të këtij Nënkomiteti.    
 
 

 

Diskutohet Kërkesa buxhetore e sistemit prokurorial për vitin 2021 

Prishtinë, 12 qershor 2020 – Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i Këshillit 
Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesja e tij, Prokurorja Dëshirë Jusaj, ka 
mbajtur takimin e rregullt, me ç’rast është shqyrtuar Kërkesa buxhetore e sistemit 
prokurorial për vitin 2021. 
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Rrjedhimisht në takim është bërë prezantimi i Kërkesës buxhetore nga ana e Drejtorit të 
Përgjithshëm të Sekretariatit të KPK-së, Lavdim Krasniqi dhe zyrtarëve përgjegjës për 
financa dhe personel.  
 
Në këtë kuadër, u diskutuan nevojat për mbështetjen buxhetore, të cilat janë prezantuar 
nga të gjitha nivelet e prokurorive të vendit, si dhe mënyrat e arsyetimit sa më të mirë të 
Kërkesës buxhetore, sidomos për pjesën që kalon kufirin e përcaktuar nga Ministria e 
Financave.     
 

 

Mbahet takimi i radhës i Komisionit për Çështje Normative të KPK-së 

Prishtinë, 16 qershor 2020 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të 
Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i tij, Prokurori Zejnullah Gashi, ka mbajtur 
takimin e radhës, në të cilin morën pjesë edhe përfaqësuesit e Ambasadës së SHBA-së, si 
dhe përfaqësuesja e Autoritetin Kombëtar kundër Trafikimit të Njerëzve. 
 
Në  këtë takim është diskutuar drafti i procedurave standarde të veprimit për zhvillimin 
e hetimit dhe ndjekjen penale të trafikimit të njerëzve. 
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Po ashtu, pjesëmarrësit e këtij takimi kanë diskutuar edhe tema të tjera, siç janë:  
koordinimi me zbatuesit e ligjit për hetimin dhe ndjekjen penale të rasteve të trafikimi të 
qenieve njerëzore, bashkëpunimi ndërkombëtar dhe ekipet e përbashkëta të hetimit, 
mbledhja e të dhënave dhe raportimi. 
  

 

Drejtori Krasniqi ka vizituar Prokurorinë Themelore të Prishtinës 

Prishtinë, 16 qershor 2020 – Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial 
të Kosovës, Lavdim Krasniqi, i shoqëruar nga zyrtarë të Sekretariatit, ka vizituar 
Prokurorinë Themelore të Prishtinës, ku është pritur nga Kryeprokurori i kësaj 
prokurorie, Kujtim Munishi. 
 
Qëllimi i vizitës së drejtorit Krasniqi në Prokurorinë Themelore të Prishtinës ishte ofrimi 
i mbështetjes së Sekretariatit për administratën e kësaj prokurorie, sidomos gjatë 
periudhës së pandemisë COVID-19. 
 
Në këtë takim, drejtori Krasniqi dhe kryeprokurori Munishi kanë biseduar për punët, 
sfidat dhe nevojat e shërbimeve të administratës në këtë prokurori. 
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Me këtë rast, drejtori Krasniqi, ka thënë se Sekretariati i KPK-së do të qëndrojë afër 
nevojave dhe kërkesave të Prokurorisë Themelore të Prishtinës, me qëllim të vazhdimit 
pa pengesa të punëve të kësaj prokurorie. 
 

 

Prezantohet përdorimi i SMIL-it gjatë periudhës së pandemisë   

Prishtinë, 16 qershor 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, 
ka marrë pjesë në takimin e radhës së Grupin Punues të Përdoruesve të Projektit TIK-
SMIL, i cili për shkak të situatës aktuale pandemike është organizuar me pjesëmarrje të 
drejtpërdrejtë, në kuadër të së cilës morën pjesë Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, 
Skender Çoçaj, drejtorët e përgjithshëm të KPK-së dhe KGJK-së, menaxheri i Projektit dhe 
zëvendësmenaxheri i Projektit TIK SMIL, kurse përmes videokonferencës morën pjesë 
përfaqësues ndërkombëtarë, anëtarë të grupit punues, përfshirë kryetarët e gjykatave, 
gjyqtarët, kryeprokurorët, prokurorët dhe zyrtarët e tjerë, të cilët janë pjesë e këtij grupi 
punues.   
 
Qëllimi i takimit ishte prezantimi i Raportit të përdorimit të SMIL-it në gjykata dhe 
prokurori gjatë periudhës së pandemisë, shkurt - maj 2020, me ç’rast u tha se edhe ky 
projekt ka bërë përparime në disa aktivitete të rëndësishme dhe është zhvilluar në 
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përputhje me masat e përgjithshme kundër pandemisë, por edhe duke ndërmarrë 
njëkohësisht veprime të përshtatshme për të ulur ndikimin e kësaj pandemie. 
 
Gjithashtu, ky takim ishte i një natyre më të veçantë, ngaqë u mbajt edhe ceremonia me 
rastin e pensionimit të Kryetarit të Gjykatës Themelore në Prizren, Ymer Hoxha, ku dy 
kryesuesit e këshillave i ndanë mirënjohje për kontributin e tij dhënë sistemit gjyqësor 
dhe prokurorial, si dhe zbatimit me sukses të SMIL-it.   
 
Gjatë takimit u diskutuan çështje të tjera, siç janë: ndërlidhja e Prokurorit të Shtetit, 
gjykatave dhe Policisë përmes sistemit të SMIL-it dhe shpërndarja automatike e lëndëve. 
   

 
 

Mbahet takimi i radhës i Këshillit Prokurorial të Kosovës 

Prishtinë, 17 qershor 2020 – Këshilli Prokurorial i Kosovës, i udhëhequr nga Kryesuesi i 
tij, Bahri Hyseni, ka mbajtur takimin e 182-të me radhë, takim ky, i cili është mbajtur nën 
masat e mbrojtjes nga pandemia dhe përmes komunikimit në distancë. 
 
Me këtë rast, anëtarët e Këshillit Prokurorial kanë marrë vendim për themelimin e 
paneleve hetimore për dy raste disiplinore për prokurorët e Prokurorisë Themelore në 
Prishtinë. 
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 Sipas shortit, anëtarë të panelit të parë hetimor do të jenë: 
 
1. Sevdije Morina, Zëvendëskryeprokurore në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, kryetare; 
2. Shukri Jashari, Kryeprokuror në Prokurorinë Themelore në Ferizaj - anëtar dhe 
3. Ismet Rrahmani, Prokuror në Prokurorinë Themelore në Ferizaj - anëtar. 
  
Anëtarë rezervë të panelit hetimor do të jenë:  
 
1. Nijazi Rexha, Prokuror në Prokurorinë Themelore të Mitrovicës dhe 
2. Veton Shabani, Prokuror në Prokurorinë Themelore në Ferizaj. 
 
Ndërsa anëtarë të panelit të dytë hetimor do të jenë: 
 
1. Besim Kelmendi, Prokuror në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, kryetar; 
2. Haxhi Derguti, Kryeprokuror i Prokurorisë së Apelit, anëtar dhe 
3. Xhevdet Bislimi, Prokuror në Prokurorinë e Apelit - anëtar. 
 
Anëtarë rezervë të panelit të dytë hetimor do të jenë: 
 
1. Admir Shala, Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore të Prizrenit dhe 
2. Jetish Maloku, Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore në Gjilan. 
 
Po ashtu, anëtarët e Këshillit miratuan edhe Kërkesën Buxhetore 2021-2023 dhe 
vlerësimet e hershme 2022-2023, miratuan Raportin për vlerësimin e performancës se 
shtatë prokurorëve me mandat të përhershëm dhe zhvilluan seancë dëgjimore për rastin 
ndaj një prokurori të Prokurorisë Themelore në Pejë. 
 
Në përmbyllje të takimit, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Hyseni, ka njoftuar anëtarët 
se nuk ka aplikuar asnjë kandidat në thirrjen publike për detyrën e Zëvendëskryesuesit 
të Këshillit Prokurorial të Kosovës. 
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Drejtori Krasniqi përmes videokonferencës ka mbajtur takim me 
administratorët e prokurorive 

Prishtinë, 18 qershor 2020 –Nën masat e mbrojtjes nga pandemia COVID-19 dhe përmes 
videokonferencës, Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të 
Kosovës (SKPK), Lavdim Krasniqi dhe Drejtori i Njësitit për Shqyrtimin e Përformancës 
së Prokurorisë, Valon Jupa, ka mbajtur takim me administratorët e prokurorive. Në këtë 
takim kanë marrë pjesë edhe udhëheqësit e departamenteve të SKPK-së dhe zyrtarë nga 
Zyra e Drejtorit. 
 
Qëllimi i këtij takimi ishte mbarëvajtja, organizimi dhe planifikimi i punëve, duke iu 
përshtatur rrethanave të krijuara nga pandemia Covid 19. 
 
Me këtë rast, Drejtori Krasniqi, ka thënë se situata e krijuar pas shfaqjes së pandemisë 
Covid 19 ka imponuar një organizim të ri për realizimin e objektivave të punës, ndërsa 
nga administratorët ka kërkuar që t’i respektojnë këshillat dhe vendimet e KPK-së, por 
edhe të institucioneve të tjera gjatë realizimit të punëve në prokuroritë e tyre. 
 
Po ashtu, në këtë takim është diskutuar për Projektin e menaxhimit elektronik të lëndëve 
(SMIL), konkretisht për sfidat, përparësitë dhe rendësin e implementimit të tij për 
sistemin prokurorial. 
 
Drejtori Krasniqi me administratorët ka diskutuar edhe për Udhëzuesi e përkohshëm për 
mbrojtje nga virusi Covid 19 në sistemin prokurorial të Kosovës, i cili paraqet mënyrën e 
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realizimit të procedurave dhe aktiviteteve të sistemit prokurorial gjatë kohës së 
pandemisë. 
 
Gjatë këtij takimi është diskutuar edhe për nivelin e sigurisë nëpër prokurori, pushimet 
vjetore, mbarëvajtjen e objekteve dhe tema tjera që lidhen me aktivitetet ditore nëpër 
prokuroritë e Kosovës.   

 

 

 
 

Draftohet Rregullorja për administrimin elektronik të lëndëve në ZMNV 

Prishtinë, 18 qershor 2020 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të 
Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i tij, Prokurori Zejnullah Gashi, ka mbajtur 
takimin e radhës, në të cilin morën pjesë përfaqësues të GIZ-it gjerman dhe Zyrës për 
Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave. 
 
Grupi punues ka prezantuar para anëtarëve të komisionit Draftrregulloren për 
administrimin elektronik të lëndëve në Zyrën për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave.  
 
Kryesuesi i Komisionit, Gashi, ka falënderuar grupin punues dhe pjesëmarrësit e tjerë 
për kontributin e dhënë në draftimin e kësaj rregulloreje, e cila është e një rëndësie të 
veçantë për lehtësimin dhe funksionalizimin sa më praktik të punës së Zyrës për Mbrojtje 
dhe Ndihmë Viktimave. 
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Në vazhdën e këtij takimi janë diskutuar edhe disa nene të tjera të këtij drafti të kësaj 
rregulloreje, me ç’rast anëtarët e Komisionit kanë dhënë komentet e tyre dhe janë pajtuar 
që të mbahet edhe një takim për të harmonizuar dispozitat e draftit me legjislacionin ne 
fuqi. 
 

 

Diskutohet drafti i Udhëzimit administrativ për menaxhimin e shpenzimit të 
parasë publike 

Prishtinë, 19 qershor 2020 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të 
Kosovës (KPK), i udhëhequr nga kryesuesi i tij, Prokurori Zejnullah Gashi, ka mbajtur 
takimin e radhës, në të cilin morën pjesë përfaqësues të Departamentit për Buxhet, 
Financa dhe Shërbime të Përgjithshme dhe të Zyrës Ligjore të Sekretariatit. 
 
Në këtë takim u diskutua drafti i Udhëzimit administrativ për menaxhimin e  shpenzimit 
të parasë publike në sistemin prokurorial të Kosovës. 
 
Pjesëmarrësit e takimit diskutuan edhe tema të tjera, siç janë: menaxhimi i buxhetit dhe 
financave, planifikimi i shpenzimeve dhe kërkesat, menaxhim i kontratave, kërkesat për 
shërbime dhe furnizime, si dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me këtë draftudhëzim 
administrativ. 
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Prezantohet SMIL-i për Prokurorinë e Apelit 

Prishtinë 30 qershor 2020 – Departamenti i Teknologjisë Informative i Sekretariatit të 
Këshillit Prokurorial të Kosovës ka prezantuar Sistemin për Menaxhimin Informativ të 
Lëndëve (SMIL) për Prokurorinë e Apelit, me ç'rast morën pjesë Kryeprokurori i 
Prokurorisë së Apelit, Haxhi Dërguti, prokurorët dhe stafi administrativ i kësaj 
prokurorie. 
 
Rrjedhimisht gjatë këtij prezantim të rëndësishëm, u tha se trajnimi i stafit të Prokurorisë 
së Apelit në sistemin testues do të fillojë nga java e ardhshme, ndërsa në muajin gusht do 
të fillojë zbatimi i sistemit real në këtë prokurori. 
 
SMIL-i ka arritur deri tashti të gjejë zbatim në të gjitha prokuroritë themelore, përfshirë 
edhe Prokurorinë Speciale, me ç’rast është realizuar edhe shkëmbimi elektronik i rasteve 
nga sistemi i Policisë së Kosovës në sistemin prokurorial. 
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Mbahet trajnim për menaxhim krizash në komunikimin publik të sistemit 
prokurorial 

Prishtinë, 30 qershor 2019 – Zyra për Komunikim Publik e Sekretariatit të Këshillit 
Prokurorial të Kosovës në bashkëpunim me Fondacionin Gjerman për Bashkëpunim 
Ligjor Ndërkombëtar (IRZ) ka organizuar një trajnim për komunikimin në situata 
krizash, trajnim ky, i cili është mbajtur nën masat e mbrojtjes nga pandemia dhe përmes 
komunikimit në distancë, në të cilin morën pjesë zyrtarët për komunikim publik të 
sistemit prokurorial. 
 
Bazuar në përvojën gjermane, ekspertja për drejtësinë dhe mediat, Brigitte Koppenhofer 
dhe ekspertja tjetër për komunikim dhe këshillim për marrëdhëniet me publikun, Katrin 
Latki-Bair, kanë shpjeguar çështjet e parandalimit të krizave, elementet e suksesit në 
fushën e komunikimit publik në raste krizash, identifikimin e potencialit të këtyre krizave 
të mundshme në sistemin prokurorial të Kosovës dhe zhvillimin e një plani adekuat për 
situata krizash. 
 
Gjatë këtij trajnimi janë theksuar kriteret për komunikim transparent, përcaktimi i 
ekipeve të komunikimit publik, përcaktimi i grupeve të synuara të brendshme dhe të 
jashtme, zhvillimi i skenarëve dhe përkufizimi i situatave të paralajmërimit të hershëm 
të këtyre krizave, si dhe u shtrua nevoja e domosdoshme e hartimit të një doracaku për 
menaxhimin e krizave në sistemin prokurorial të Kosovës, dokument ky, i cili do të 
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trasonte trajtimin profesional të situatave të caktuara, të cilat sfidojnë veprimtarinë 
institucionale para publikut të gjerë. 
 

 

Mbahet takimi i radhës i Komisionit për Administrimin e Prokurorive 

Prishtinë, 30 qershor 2020 – Komisioni për Administrimin e Prokurorive i Këshillit 
Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesja e tij, Radica Milic, ka mbajtur takimin 
e radhës. 
 
Me këtë rast, kryesuesja Milic njoftoi anëtarët e këtij komisioni për takimin e zhvilluar me 
Grupin punues për vlerësimin e proceseve të punës në administratën e sistemit 
prokurorial dhe hapat e planifikuar për t’u realizuar nga ana e këtij grupi punues. 
 
Ky komision shqyrtoi edhe tri raporte statistikore të hartuara nga Njësiti për Shqyrtimin 
e Performancës së Prokurorisë që kanë të bëjnë me realizimin e normës orientuese të 
prokurorëve, lëndët e pranuara dhe të zgjidhura për periudhën janar-maj 2019, si dhe 
raportin krahasues për lëndët e pranuara dhe të zgjidhura për periudhën janar-maj 2019-
2020.  
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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 të vendit, 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. Drejtori, sipas 
nevojës, ka zhvilluar takime me stafin e njësive të Sekretariatit, prokurorive, Kryesuesin 
e KPK-së, Kryeprokurorin e Shtetit dhe partnerët vendorë dhe ndërkombëtarë, me qëllim 
të fuqizimit dhe ngritjes profesionale të administratës së sistemit prokurorial për ngritjen 
e efikasitetit dhe efektivitetit në punë. Gjithashtu 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 koordinuar dhe mbikëqyrë aktivitetet e Sekretariatit dhe prokurorive; 
 Janë mbikëqyrë të gjitha proceset e punës që do të realizohen nga Plani i Punës së 

Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Prokurorit të Shtetit; 

 Është mbajtur takim virtual me ekspert holandez për komunikim dhe efikasitet te 

administratës; 

 Janë koordinuar çështjet lidhur me zbatimin e Planit të veprimit të KPK-së dhe PSH-

së për menaxhimin e krizave; 

 Janë koordinuar proceset e punës me administratorët e prokurorive; 

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

punë pothuajse të shumicës së stafit; 

 Është raportuar nëpërmjet takimit virtual në takimin e radhës të Nënkomitetit për 

Drejtësi, Liri dhe Siguri; 

 Është mbështetur organizimi i Takimit të 182-të të KPK-së; 
 Është mbajtur takim me Kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe 

administratoren e kësaj prokurorie; 
 Është mbajtur takim përmes videokonferencës me administratorë të prokurorive dhe 

zyrtarë nga Sekretariati; 
 Është planifikuar dhe koordinuar mënyra e punës pas vendimit të fundit të marrë nga 

Qeveria e Republikës se Kosovës për Covid-in 2019; 
 Është mbajtur takim me Sekretarin e MPB-së dhe zyrtarë të tjerë lidhur me çështjen e 

Pallatit të Drejtësisë dhe sa i përket shkresave për proceset e rekrutimit; 
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 Është koordinuar dhe mbajtur takim me përfaqësues nga MIE për fillimin e 

plotësimit të Kornizës Logjike të projektit “Mbështetje për sektorin e drejtësisë: Faza 

II”, e planifikuar për IPA-n 2022, që është faza e dytë e IPA-s 2018; 

 Është përgatitur Plani i veprimit për Udhëheqësin e Divizionit të Shërbimeve të 

Përgjithshme; 

 Është përgatitur dhe dorëzuar draftraporti i auditimit, i zhvilluar për Divizionin e 

Shërbimeve të Përgjithshme; 

 Janë përgatitur objektivat për fillimin e auditimit të rregullt në Divizionin e Buxhetit 

dhe Financave (DBF); 

 Është përfunduar analizimi i materialit dhe përzgjedhja e mostrave të auditimit në 

DBF; 

 Janë plotësuar formularët e auditimit për Divizionin e Buxhetit dhe Financave; 
 Është pranuar dokumentacioni dhe analizimi i lëndëve që kanë të bëjnë me pranimin 

e mallrave nga komisionet përkatëse si: cilësia, sasia dhe lloji; 

 Është përgatitur dhe dorëzuar Pyetësori i kontrollit të brendshëm për Udhëheqësen e 

Divizionit për Buxhet dhe Financa; 

 Është përfunduar materiali për intervistë me zyrtaren e DBF-së, sipas mostrës së 
përzgjedhur; 

 Janë ofruar përgjigje në kërkesën për informata të BE-së lidhur me rolin e Prokurorit 

te Shtetit në rastet e suspendimit apo përjashtimit nga puna të zyrtarëve publikë që 

janë akuzuar për veprat penale të korrupsionit; 

 Është koordinuar përgatitja e takimeve të Nënkomitetit për Drejtësi, Liri dhe Siguri; 

 Është mbajtur takim me zyrtarët e Ministrisë së Integrimit Evropian lidhur me 

përgatitjet për projektin IPA 2022; 

 Janë ofruar përgjigje në kërkesa të ndryshme nga MIE dhe projektet mbështetëse të 

KPK-së; 

 Janë dërguar komente lidhur me konkluzionet e nënkomitetit për drejtësi, liri dhe 

siguri të Komisionit Evropian; 

 Janë ofruar përgjigje në pyetjet shtesë të Komisionit Evropian; 

 Janë dërguar komente në planin për zbatimin e Projektit të Luksemburgut; 
 Është plotësuar korniza logjike e projektit të IPA-s: “Mbështetje për sektorin e 

drejtësisë, faza II; 

 Janë dërguar komente lidhur me modifikimin e PKZMSA-së për vitin 2020; 

 Janë certifikuar 511 lëndë; 
 Janë pranuar 431 lëndë; 
 Janë kontrolluar 431 lëndë. 
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Zyra për Komunikim Publik 
 
 Ka  hartuar 16 komunikata;  
 Ka hartuar 1 njoftim dhe dokumente të tjera; 
 Ka përgatitur monitorimin ditor; 
 Ka organizuar 11 takime në distancë me ekspertin holandez të Projektit CILC; 

 Ka organizuar trajnimin për komunikim në raste krizash; 
 Ka mbajtur takimin e parë lidhur me hartimin e Strategjisë së re për komunikim 

publik; 

 Ka mbajtur takim koordinues për komunikim dhe Uebportal me zyrtarët për 

komunikim të prokurorive; 

 Janë pajisur tri prokurori themelore me raporte pune 2019 dhe plane pune 2020 të 
KPK-së dhe PSH-së; 

 Ka lekturuar dokumente të ndryshme; 
 Ka përgatitur rekomandime lidhur me raportin final të ekspertit të projektit CILC për 

komunikim në sistemit prokurorial; 
 Ka plotësuar uebportalin e ri të sistemit prokurorial të Kosovës me materiale dhe 
 Ka bërë menaxhimin e vazhdueshëm të e-mail-it të KPK-së, ku adresohen të gjitha 

kërkesat e qytetarëve, mediave etj 

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 dhe 
 Ka trajtuar kërkesat për qasje në dokumente publike. 
 
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: 
 
 Pas procedurave rekrutuese kanë filluar punën 7 zyrtarë të rinj në sistemin 

prokurorial; 

 Pas procedurave të parapara ligjore është bërë avancimi në pozitë i 7 zyrtarëve brenda 

sistemit prokurorial; 

 Janë proceduar në KZKA 3 ankesa të pranuara lidhur me 3 procese të rekrutimit; 
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 Janë përditësuar të dhënat në databazën e personelit, dosjet fizike dhe janë përgatitur 

raporte të ndryshme rreth personelit; 

 Janë lëshuar 19 vërtetime për staf administrativ; 

 Janë përgatitur dhe dërguar në Thesar formularët me ndryshime dhe kujdestaritë 

për 213 zyrtarë; 

 Janë përditësuar të dhënat, janë krijuar dosje të reja për zyrtarë të rinj, janë 

evidentuar pushimet për prokurorë; 

 Janë përgatitur 17 certifikata për praktikantë; 

 Është bërë sistemimi i dokumenteve në mënyrë elektronike në E-Arkivin; 

 Janë pranuar 146 shkresa dhe 462 fatura; 
 Janë përkthyer 400 faqe dokumente të ndryshme; 
 Është bërë raporti i vlerësimit për projektin: Lot 2-Mirëmbajtja dhe servisimi i 

pajisjeve të sigurisë (kamerave) në Sistemin Prokurorial të Kosovës; 

 Është nënshkruar kontrata për projektin “Ndarja e hapësirave të punës në Objektin e 

Prokurorisë Themelore ne Prishtine - Objekti C; 

 

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 finalizuar dhe dërguar Kërkesa Buxhetore 2021-2023; 

 Është bërë regjistrimi i të dhënave në sistemin BDMS dhe në PIP; 

 Është finalizuar dhe dërguar kërkesa për rishikim buxhetor për vitin 2020; 

 Është finalizuar dhe dërguar raporti, deklarata dhe Pyetësori i vetëvlerësimit për 

vitin 2019 sipas formave standarde; 

 Është përfunduar kontrollimi i shpenzimeve komunale për periudhën 2011-2020 për 

pesë prokurori themelore; 

 Të gjitha lëndët me prokurim të vitit 2019 janë bartur në arkiv; 

 Është përgatitur Plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve të Auditimit të 

Brendshëm për Divizionin e Shërbimeve të Përgjithshme; 

 Janë zotuar 236 lëndë; 
 Janë shpenzuar 515 lëndë; 
 Janë regjistruar 163 lëndë; 
 Është mbikëqyrë, monitoruar dhe koordinuar çështja e sigurisë;  
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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 përgatitur plani për furnizim me pajisje të TI-së për të gjitha prokuroritë 

themelore për vitin 2020; 

 Është bërë shpërndarja e 17 laptopëve për prokuroritë themelore në Prizren, Pejë, 

Mitrovicë, Prishtinë, Gjilan, PSRK-në dhe ZKPSH-në; 

 Është publikuar raporti në SMIL, i cili paraqet informata lidhur me shpërndarjen 

automatike të lëndëve, duke shfaqur emrat e prokurorëve dhe numrin e lëndëve që 

janë ngarkuar; 

 Është definuar raporti statistikor, i cili mundëson paraqitjen e të dhënave lidhur me 

konfiskimin, sekuestrimin dhe ngrirjen e pasurisë; 

 Është përgatitur plani i aktiviteteve për zhvillim e SMIL-it për vitin 2020 përfshirë 

edhe koston e shpenzimeve; 

 Është finalizuar drafti i Procedurës standarde të operimit për sigurinë e 

informacionit në sistemin prokurorial; 

 Është përgatitur drafti i dokumentit, i cili përcakton të drejtat në qasje (privilegjet) 

në SMIL për stafin e prokurorive; 

 Është finalizuar projekti për avancimin e sistemit të rrjetit dhe të sigurisë së pajisjeve 

të TI-së në sistemin prokurorial; 

 Është përgatitur raporti i lëndëve për periudhën shkurt – maj 2020, të cilat janë 

regjistruar në SMIL dhe numri i lëndëve të zgjidhura; 

 Është instaluar në serverët e KPK-së – në Qendrën e të Dhënave, sistemi elektronik i 

menaxhimit të rasteve, i cili do të përdoret nga stafi i ZMNV-së; 

 Është testuar në detaje SMIL për Prokurorinë e Apelit, duke filluar nga regjistrimi i 

lëndëve në Shkrimore dhe veprimet që ndërmerren nga prokurorët; 

 Është përgatitur manuali i përdorimit të SMIL-it për stafin e Prokurorisë së Apelit; 

 Është përditësuar lista e avokatëve në SMIL sipas kërkesave të prokurorive. 
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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. 
 
Të gjitha këto aktivitete të zhvilluara nga Drejtori i Njësitit gjatë kësaj periudhe kohore 
kanë pasur për qëllim vazhdimësinë e punës nën mbikëqyrjen dhe raportimin për punën 
e prokurorive, mbështetjen e vlerësimit të performancës së prokurorëve dhe prokurorive, 
mbledhjen e statistikave, përgatitjen e raporteve dhe bërjen e verifikimeve prokuroriale. 
 
 
Zyra për Mbikëqyrje, Analitikë dhe Verifikim Prokurorial 
 
Gjatë këtij muaji ka realizuar aktivitetet si në vijim: 
 

 Është mbështetur Komisioni për Administrimin e Prokurorive për planifikimin 
dhe zbatimin e aktiviteteve esenciale dhe mbajtjen e takimit të rregullt; 

 Është mbështetur Komisioni për Vlerësimin e Performancës së Prokurorëve për 
zbatimin e procesit të vlerësimit të performancës së prokurorëve;  

 Është mbështetur administrimi i procesit të rekrutimit të prokurorëve; 
 Është hartuar raporti analitik për rastet me kryes të panjohur (PPP) për periudhën 

2017-2019; 
 Është mbështetur procesi i hartimit të Draftrregullores për dosjen personale të 

prokurorëve;  
 Janë hartuar draftpropozimet për raportet statistikore, të cilat do të zhvillohen për 

përdorim në SMIL; 
 Është hartuar raporti për shkallën e efikasitetit të prokurorëve në përmbushjen e 

normës orientuese gjatë vitit 2019; 
 Është hartuar raporti lidhur me lëndët e pranuara dhe të zgjidhura nga 

prokuroritë themelore dhe PSRK gjatë periudhës janar-maj 2020; 
 Janë nxjerrë të dhënat dhe janë përgatitur raportet e nevojshme lidhur me kërkesat 

shoqërisë civile për efikasitetin e DKR-ve për periudhën 2016-2019;  
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 Janë përditësuar shënimet në databazën SEMDP me të gjitha dokumentet e 
pranuara lidhur me dosjen personale të prokurorëve. 

Zyra për Statistika 
 

Gjatë këtij muaji ka realizuar aktivitetet si në vijim: 

 Ka grumbulluar të dhëna statistikore për gjendjen e rasteve sipas departamenteve 
dhe llojit të regjistrave për muajin maj dhe ka bërë harmonizimin e tyre me të 
dhënat e secilës prokurori; 

 Ka grumbulluar të dhëna për ngarkesën e prokurorëve (për secilin prokuror veç e 
veç) me lëndë dhe efikasitetin në zgjidhjen e tyre për muajin maj; 

 Nga aplikacionin kriMKorr ka gjeneruar të dhëna statistikore për gjendjen e 
rasteve me vepra karakteristike për muajin maj dhe 

 Ka monitoruar gjenerimin e raporteve nga SMIL. 

 
Zyra për Trajnime 
 
Gjatë këtij muaji ka realizuar aktivitetet si në vijim: 

 Prokurorët kanë marrë pjesë në Programin e Trajnimeve Fillestare dhe Programin 
e Trajnimeve të vazhdueshme nëpërmjet të platformës elektronike online “Zoom“. 
 
 


