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1. Aktivitetet e Këshillit Prokurorial të Kosovës 

 
 

 

Këshilli Prokurorial i Kosovës ka marrë vendim për themelimin e një paneli 
hetimor   

Prishtinë, 4 maj 2020 – Këshilli Prokurorial i Kosovës, nën masat e mbrojtjes nga 
pandemia COVID-19 dhe përmes komunikimit në distancë, ka marrë vendim për 
themelimin e panelit hetimor për rastin AD.Nr.01/20, për prokurorin e Prokurorisë 
Themelore në Prishtinë. 
 
Sipas shortit, anëtarë të panelit hetimor do të jenë: 
1.Xhevdet Bislimi, Prokuror në Prokurorinë e Apelit – Kryesues; 
2.Admir Shala, Kryeprokuror në Prokurorinë Themelore në Prizren – anëtar dhe 
3.Njazi Rexha, Prokuror në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë - anëtar. 
  
Anëtarë rezervë të panelit hetimor do të jenë: 
1.Enver Sokoli, Prokuror në Prokurorinë e Apelit, dhe 
2.Ismet Rrahmani, Prokuror në Prokurorinë Themelore në Ferizaj. 
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Ky panel hetimor i themeluar sot, është në vazhdën e angazhimeve të Këshillit 
Prokurorial të Kosovës për trajtimin e të gjitha ankesave të mundshme që mund të 
paraqiten ndaj prokurorëve. 

 

 

Vazhdon puna në hartimin e Rregullores për vlerësimin e performancës së 
prokurorëve 

Prishtinë, 4 maj 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, nën 
masat e mbrojtjes nga pandemia COVID-19 dhe përmes video konferencës ka 
organizuar takimin e radhës të grupit punues për hartimin e Rregullores për vlerësimin 
e performancës së prokurorëve, takim në të cilin kanë marrë pjesë edhe anëtarët e KPK-
së, Drejtori i përgjithshëm i Sekretariatit, Drejtori i Njësitit dhe partnerët ndërkombëtar. 
 
Gjatë këtij takimi ka vazhduar punën me diskutime të avancuara për strukturën dhe 
përmbajtjen e draftit të kësaj rregulloreje. 
 
Me tej, drafti i kësaj rregulloreje do të dërgohet për trajtim të Komisioni për Çështje 
Normative, ndërsa do të dërgohet për komente edhe të organizatat e shoqërisë civile që 
merren me sistemin e drejtësisë në Kosovë. 
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Mbahet takim me administratorët e prokurorive përmes videokonferencës  

Prishtinë, 7 maj 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, 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 na ka obliguar të organizohemi për realizimin e objektiva të punës në një 
formë të re, ndërsa nga administratoret 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. 
 
Drejtori Krasniqi ka diskutuar me administratorët edhe për Planin e veprimit për 
menaxhimin e krizës, planë ky, i cili paraqet mënyrën e realizimit të procedurave dhe 
aktiviteteve të sistemit prokurorial gjatë kohës së krizës. 
Gjatë këtij takimi është diskutuar edhe për komunikimin, koordinimin dhe 
bashkëpunimin në mes të administratës së prokurorive dhe njësive të Sekretariatit gjatë 
procesit të realizimit të objektiva dhe planifikimeve të punëve. 
Në fund, drejtori Krasniqi, ka shfrytëzuar këtë takim për të njoftuar administratorët e 
prokurorive për lansimin e uebportalit të ri të sistemit prokurorial dhe për zhvillimet e 
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tjera të reja në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës, që ndërlidhen me punët 
dhe nevojat e prokurorive. 
 

 

Diskutohen mënyrat e punës në administratën e sistemit prokurorial  

Prishtinë, 12 maj 2020 – Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të 
Kosovës, Lavdim Krasniqi, ka mbajtur takim me udhëheqësit e departamenteve të 
SKPK-së dhe zyrtarë nga zyra e tij, me ç’rast ka diskutuar për mënyrat e vazhdimit të 
punës në përshtatje me masat aktuale dhe koordinimin e aktiviteteve të tjera në proces 
të punës. 
 
Rrjedhimisht në këtë kontekst është diskutuar lista e masave dhe udhëzimeve për 
mënyrën e punës së stafit në zyrë, respektimi i rrjedhës së afateve të ndryshme që kanë 
të bëjnë me stafin dhe vazhdimin e projekteve kapitale, koordinimi i punës me 
administratorë të prokurorive, NJSHPP-në dhe ZMNV-në, si dhe për procesi i zhvillimit 
të databazave dhe zbatimit të rekomandimeve të raporteve të Auditorit të Brendshëm. 
 
Gjithashtu është diskutuar edhe analiza fillestare për funksionimin e uebportalit të 
sistemit prokurorial dhe Plani i punës për mirëmbajtjen e uebportalit të sistemit 
prokurorial, si një burim i rëndësishëm i informimit për qytetarët, organizatat e 
shoqërisë civile dhe mediat. 
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Diskutohet Draftrregullorja për organizimin dhe veprimtarinë e Këshillit 
Prokurorial të Kosovës 

Prishtinë, 12 maj 2020 – Komisioni për Çështje Normative, në përbërje të Kryesuesit të 
këtij komisioni, Zejnullah Gashi, anëtari, Naim Abazi dhe prokurorit të Prokurorisë 
Themelore të, Prishtine Ilir Morina, ka mbajtur takimin e radhës. 
 
Në këtë takim është diskutuar lidhur me Draftrregulloren për organizimin dhe 
veprimtarinë e Këshillit Prokurorial të Kosovës, ku pas diskutimeve lidhur me ketë 
draft, dy anëtarët e komisionit u pajtuan që kjo rregullore t’i propozohet Këshillit për 
miratimin e saj në takimin e radhës që do e mbajë. 
 
Po ashtu, në këtë takim ka raportuar Udhëheqësi i grupit punues për hartimin e 
Draftrregullores për protokollimin, arkivimin e dokumenteve dhe lëndëve në Këshillin 
Prokurorial të Kosovës, i cili ka njoftuar për punën që është bërë gjatë kësaj periudhe në 
hartimin e kësaj rregulloreje dhe veprimet që do të merren në vazhdimësi. 
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Komisionit për Administrimin e Prokurorive ka mbajtur takimin e radhës   

Prishtinë, 22 maj 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 hartuar nga Njësiti për Shqyrtimin e 
Performancës së Prokurorive për saktësinë e shënimeve të raporteve statistikore të 
SMIL-it, shqyrtimi i raportit të punës së Komisionit për tremujorin e parë të vitit 2020 si 
dhe  çështje të ndryshme në kompetencë të Komisionit. 
 
Komisioni gjatë takimit vlerësoi se të gjeturat e raportit krahasues për saktësinë e 
raporteve statistikore të SMIL-it janë mjaft të rëndësishme veçanërisht në këtë fazë kur 
synohet në kalimin e raportimit elektronik të statistikave për punën e Prokurorit të 
Shtetit. 
 
Komisioni vlerësoi se përkundër ndikimit të pandemisë së COVID-19 në punën e 
Komisionit, megjithatë raporti tremujor i punës së Komisionit tregon për angazhimin e 
këtij komisioni në realizimin e aktiviteteve të përcaktuara me planin e punës. 
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Shpallet konkurs për 8 prokurorë të Shtetit   

Prishtinë, 22 maj 2020 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), nën masat e mbrojtjes nga 
pandemia COVID-19 dhe përmes video konferencës ka mbajtur takimin e 181-të me 
radhë, nën udhëheqjen e kryesuesit, Bahri Hyseni, me ç’rast janë diskutuar pikat sipas 
rendit të ditës. 
 
KPK në këtë takim ka shpallur konkursin për 8 prokurorë të Shtetit, të cilët do të 
rekrutohen nëpër prokuroritë Themelore. Po ashtu, me qëllim të realizimit të procesit 
rekrutues KPK ka themeluar Komisionin për Rekrutim të prokurorëve të Shtetit, 
Komisionin për rishqyrtim dhe ka caktuar Administratorin e provimit. 
 
Gjatë këtij takimi, anëtarët e KPK-së, kanë diskutuar, shqyrtuar dhe miratuar tri raporte 
të periudhave të ndryshme kohore të Mekanizmit Përcjellës Ndërinstitucional për 
veprat penale karakteristike: Raportin vjetor 2019, Raportin tre mujor janar – mars 2020 
dhe Raportin krahasimor dhe analitik shtatë vjeçar. 
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Gjithashtu, është shqyrtuar Draftrregullorja për Organizimin dhe Veprimtarinë e 
Këshillit Prokurorial të Kosovës, e cila me disa plotësim-ndryshime edhe është 
miratuar. 
 
Me tej, takimi ka vazhduar me shpalljen e brendshme për avancim për 4 pozita në 
Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës. 
 
Me skadimin e mandatit të Zëvendëskryesuesit, KPK në pajtueshmëri me aktet 
nënligjore ka bërë thirrjen publike për nominimin e kandidatëve të interesuar për 
pozitën e Zëvendëskryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës. 
 
Në fund të takimit anëtarët e KPK-së kanë shqyrtuar dhe miratuar dy raporte për 
vlerësimin e performances së 9 prokurorëve me mandat të përhershëm. 
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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 për Këshillin Prokurorial të 
Kosovës, Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit dhe prokuroritë e vendit, Drejtori i 
Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, si udhëheqës i Zyrës, 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.  

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 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 gjithë stafin sipas planit dhe 

hartimi i agjendës së punëve të Sekretariatit për periudhën 18 maj - 1 qershor 2020; 
 Janë mbajtur takime me ekspertët britanikë lidhur me rrjedhën e zbatimit të Planit të 

veprimit për menaxhimin e krizës; 
 Është përgatitur në bashkëpunim me udhëheqësit e departamenteve dhe zyrtarë 

Draftudhëzuesi i përkohshëm për mbrojtjen, parandalimin dhe përhapjen e virusit 
COVID-19; 

 Është mbajtur një takim me përfaqësuesen e projektit holandez për komunikim; 
 Janë koordinuar proceset e auditimit me zyrtarin e Shërbimeve të Përgjithshme dhe 

është pranuar materiali nga programi E-pasuria, të cilat do të jenë mostra të 
auditimit; 

 Është mbajtur takimi me Administratoren e PTH të Prishtinës dhe është marrë 
materiali i nevojshëm  për auditim; 

 Është në proces i auditimit të Divizionit për Shërbime të Përgjithshme; 
 Janë duke u përgatitur komentet lidhur me Planin Zhvillimor (CDP) dhe Planin 

Operativ Implementues (OIP) ne kuadër te Projektit te Luksemburgut; 
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 Janë ofruar përgjigje në pyetjet e Komisionit Evropian lidhur me konkluzionet e 
Nënkomitetit për drejtësi, liri dhe siguri të vitit 2019; 

 Janë ofruar përgjigje në kërkesa të ndryshme nga MIE dhe projektet mbështetëse të 
KPK-së; 

 Janë certifikuar 291 lëndë; 
 Janë pranuar 329 lëndë; 
 Janë kontrolluar 304 lëndë. 
 

Zyra për Komunikim Publik 
 
 Ka lansuar uebportalin e ri të sistemit prokurorial të Kosovës; 
 Ka  hartuar 7 komunikata;  
 Ka hartuar 1 njoftime dhe dokumente të tjera; 
 Ka përgatitur monitorimin ditor; 
 Ka përgatitur Raportin e aktiviteteve të KPK-së për periudhën kohore 16 mars - 28 

maj 2020; 
 Ka përgatitur Planin për plotësimin, ndryshimin dhe mirëmbajtjen e vazhdueshëm 

me materiale dhe informata për uebportalin e sistemit pokurorial; 
 Ka lekturuar 61 faqe të një dokumenti të Kryesuesit të KPK-së; 
 Ka përgatitur rekomandimet lidhur me raportin e ekspertit të projektit CILC për 

komunikim të sistemit prokurorial; 
 Ka plotësuar uebportalin e ri të sistemit prokurorial të Kosovës me materiale. 

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: 
 
 Është bërë kontrollimi, vendosja dhe përmirësimi i të dhënave të stafit në databazën 

e personelit; 
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 Është përgatitur një draftplan për fillimin e aktiviteteve të DBNJ-së, pas heqjes së 
pezullimit të aktiviteteve; 

 Ka filluar procesi i verifikimit të dosjeve të personelit dhe largimi i pushimeve të 
viteve paraprake, për shkak të vëllimit të madh të dosjes; 

 Janë verifikuar pushimet pa pagesë të stafit lehona dhe janë ndërmarrë veprime; 
 Janë përgatitur listat e shtesave sipas Vendimit të Qeverisë, 215 kujdestaritë, 3 

formularë për largime, 8 formularë për ndryshime, 11 formularë retroaktivë dhe të 
gjitha janë proceduar në thesar në formë elektronike; 

 Janë evidentuar në databazë të personelit, zyrtarët që kanë mbajtur trajnimin në 
distancë; 

 Është realizuar raport lidhur me paraqitjen e zyrtarëve në zyrë; 
 I është ofruar mbështetje paneleve hetimore të KPK-së; 
 Janë pranuar 56 shkresa dhe 340 fatura; 
 Janë përkthyer 453 faqe dokumente të ndryshme; 
 Është realizuar shpallja e Projektit “Mirëmbajtja teknike e objekteve të sistemit 

prokurorial të Kosovës”; 
 Është bërë shpallja e Projektit Mirëmbajtja, furnizimi dhe servisimi i aparateve 

kundër zjarrit dhe hidrantëve të ujit në Objektet e sistemit Prokurorial të Kosovës; 
 Është bërë shpallja e projektit: Ndarja e hapësirave të punës në Objektin e 

Prokurorisë Themelore në Prishtinë - objekti C; 
 Është bërë shpallja e projekteve: Furnizimi me material zyrtar për nevojat e sistemit 

prokurorial të Republikës së Kosovës, avancimi dhe mirëmbajtja e sistemit 
elektronik të menaxhimit të dosjeve të prokurorëve, furnizim dhe montim i 
aparateve për dezinfektues për nevojat e sistemit prokurorial të Kosovës; 

 Është bërë raporti i vlerësimit për projektin: Sigurimi i automjeteve të sistemit 
prokurorial të Kosovës dhe sigurimi i shëndetit në udhëtim. 

 

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: 
 
 Janë mbikëqyrë dhe koordinuar aktivitetet kryesore për buxhet, financa dhe 

shërbime të përgjithshme; 
 Janë zotuar 317 lëndë; 
 Janë shpenzuar 283 lëndë; 
 Janë regjistruar 745 lëndë; 
 Është përgatitur disponueshmëria e mjeteve për pagat e muajit maj; 



 

13 

 

 Është bërë dezinsketimi dhe deratizimi në objektet e prokurorive sipas planit; 
 Është përgatitur Plani i veprimit për përgatitjen e Kërkesës Buxhetore 2021-2023; 
 Është finalizuar dhe dërguar shkresa në Ministri të Financave dhe Transfereve 

lidhur me alokimin e mjeteve për disa projekte kapitale; 
 Janë mbajtur takime me operatorët ekonomikë me qëllim të zbatimit të kontratave 

sipas planifikimit; 
 Janë siguruar furnizimet për prokuroritë sipas kërkesave dhe nevojave; 
 Është mbikëqyrë, monitoruar dhe koordinuar çështja e sigurisë;  
 Është finalizuar memorandumi për transfer të automjeteve; 
 Janë përgatitur format për identifikim të nevojave nga grupi i parë sipas Planit te 

veprimit për përgatitjen e Kërkesës Buxhetore 2021-2023; 
 Është zbatuar Plani i veprimit për stafin e Departamentit; 
 Janë realizuar aktivitete e Departamentit sipas Planit të veprimit për periudhën 19 

maj - 1 qershor 2020; 
 Ka filluar përgatitja e draftit të Kërkesës Buxhetore për vitin 2021 dhe vlerësimet e 

hershme 2022-2023. 
 

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 Manuali i përdorimit të SMIL dhe është shpërndarë të prokurorët 

dhe zyrtarëve ligjorë në të gjitha prokuroritë e vendit; 
 Janë përditësuar me të dhënat të reja të gjithë aparatet e sistemit të vijueshmërisë në 

punë në të gjitha prokuroritë themelore; 
 Janë përfunduar të gjitha kërkesat në lidhje me shërbime të TI-së nga i gjithë stafi, 

përveç ndihmës përmes telefonit dhe online është ofruar ndihmë edhe fizikisht, ku 
rregullisht një zyrtar i TI-së sipas planifikimit ka qëndruar në zyrë për t’u kujdesur 
për kërkesat dhe obligimet; 

 Janë bërë të gjitha instalimet e nevojshme të telefonisë VoIP për Prokurorinë 
Themelore në Gjakovë; 

 Është publikuar versioni i parë i sistemit elektronik për menaxhimin e rasteve të 
ZMNV-së dhe janë krijuar qasjet për stafin për testim; 

 Janë realizuar vizitat e punës në Këshillin Prokurorial të Kosovës, Prokurorinë 
Speciale dhe Prokurorinë Themelore në Mitrovicë për përgatitjen e planit për 
instalimin e kamerave të sigurisë, si dhe janë bërë matjet e dyerve të zyrave të 
prokurorive, ku do të vendosen bravat bllokuese; 
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 Ka përfunduar instalimi dhe konfigurimi i sistemit VoiP për komunikim të 
brendshëm; 

 Është bërë monitorimi i vazhdueshëm i rrjetit kompjuterik dhe përformanca e tij;  
 Është përgatitur raporti për secilin prokurori për lëndët të cilat janë regjistruar dy 

here në SMIL nga stafi i prokurorive; 
 Është publikuar versioni i ri i SMIL-it, i cili përfshinë zhvillimin e kërkesave të reja të 

cilat janë propozuar nga zyrtarët ligjorë të prokurorive; 
 Është përgatitur procedura e detajuar për mënyrën e regjistrimit të lëndëve në 

Prokurorinë e Apelit; 
 Është përgatitur Draft i parë i Procedurës Standarde të Operimit për sigurinë e 

informacionit në sistemin prokurorial; 
 Është përgatitur Draftrregullorja për administrimin e punës në sistemin elektronik 

në Zyrën për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave. Gjatë javës vijuese do të dërgohet 
të Komisioni për Çështje Normative; 

 Është përgatitur dhe testuar sistemi i cilin mundëson aplikimin online për pozitat e 
prokurorëve; 

 Është përgatitur plani i aktiviteteve për zhvillim e SMIL-it për vitin 2020, duke 
përfshirë edhe koston e shpenzimeve; 

 Ka filluar testimi i sistemit elektronik për menaxhimin e rasteve në Zyrën për 
Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave. 
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Njësiti për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorive i KPK-së

Zyra e Drejtorit të Njësiti 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, ka hartuar agjenda, ka zhvilluar plane për realizim të 
punëve në përshtatshmëri të rrethanave të krijuara nga Covid 19-shi.  
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; 

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

 Është hartuar agjenda e aktiviteteve esenciale të ZMAVP-së; 
 Është hartuar drafti i Raportit të punës së Prokurorit të Shtetit për tremujorin e 

parë 2020; 
 Është hartuar Raporti për krahasimin e të dhënave statistikore të SMIL-it dhe 

raporteve që pranohen nga prokuroritë në formë fizike; 
 Është hartuar një analizë fillestare për funksionimin e uebportalit të sistemit 

prokurorial; 
 Është mbështetur procesi i avancimit të prokurorëve në PTH Prishtinë dhe 

Ferizaj (përmes mbledhjes së të dhënave të nevojshme për kandidatët që kanë 
aplikuar); 

 Është hartuar Raporti i punës së Komisionit për Administrimin e Prokurorive 
për tremujorin e parë 2020; 

 Është hartuar Raporti analitik për pesë grupe të veprave penale për periudhën 
2017-2019; 
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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: 

 Janë përgatitur 7 raporte me të dhëna statistikore për periudha të ndryshme 
kohore; 

 Është përpiluar Raporti për gjendjen numerike të lëndëve të pranuara, të 
zgjidhura dhe sa prej tyre janë zgjidhur me aktakuzë; 

 Janë përfunduar raportet për gjendjen  numerike të lëndëve sipas llojit të 
regjistrave dhe departamenteve nëpër prokurori; 

 Janë përfunduar raportet individuale për ngarkesën e prokurorëve me lëndë dhe 
efikasitetin në zgjidhjen e tyre për muajin mars dhe prill; 

 Janë përgatitur të dhëna statistikore për sulmet ndaj gazetarëve; 
 Janë përgatitur raportet statistikore me të dhënat për veprat penale kundër 

integritetit seksual dhe dhunë në familje për periudhën e pandemisë prej 16 
marsit deri më 20 maj; 

 Janë përgatitur të dhënat për veprat penale të korrupsionit dhe krimit të 
organizuar për vitin 2029 dhe tremujori i parë i vitit 2020 për Ministrinë e 
Integrimeve Evropiane; 

 Janë grumbulluar të dhënat statistikore për punën e 12 prokurorëve,  të cilët 
duhet t’i nënshtrohen procesit të vlerësimit; 

 Janë përfunduar raportet që kanë të bëjnë me veprat penale karakteristike për 
muajin mars dhe prill 2020; 

 Janë përgatitur  të dhëna statistikore për veprat penale të korrupsionit ku 
parashtrues të kallëzimeve dhe informatave ishte Agjencia Kundër Korrupsionit; 

 Janë përgatitur të dhënat statistikore për veprat penale nga grupi i veprave 
penale - drogat, të specifikuara sipas llojit të veprave penale - posedim i 
paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge. 

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

 Ka bashkëpunuar dhe koordinuar aktivitetet me partnerët vendorë dhe 
ndërkombëtarë për t’iu siguruar trajnime adekuate prokurorëve dhe stafit tjetër 
të sistemit prokurorial’; 
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 Ka hartuar Raportin për trajnime për krimin kibernetik për MIE për ofrimin e 
imputeve tona për takimin e radhës  së Nënkomitetit për Drejtësi, Liri  dhe 
Siguri; 

 Ka hartuar Raportin për pjesëmarrjen e prokurorëve në trajnime në fushën  e 
krimit të organizuar, me qëllim të përcjelljes së implementimit të Strategjisë 
kundër krimit të organizuar; 

 Në bashkëpunim me UNDP-në është dërguar “Doracaku për ndërmjetësim” te të 
gjithë prokurorët e Departamentit të Përgjithshëm dhe Departamentit për të 
Mitur në të gjitha prokuroritë e Kosovës dhe te një pjesë e stafit administrativ që 
merret me punën e ndërmjetësimit. 
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