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(Në edicionin e këtij buletini të përmuajshëm 
pasqyrohen aktivitetet për muajin prill 2021) 

Prezantohet drafti i Rregullores për Dosjet 
Personale të Prokurorit të Shtetit 

Komisioni për Çështje Normative prezantoi draftin e 

Rregullores për dosjen personale të Prokurorëve të 

Shtetit, me ç’rast gjatë mbajtjes së tij, u tha se qëllimi i 

hartimit të saj është nevoja për të pasur një akt, me anë 

të të cilit do të bëhet unifikimi i menaxhimit të dosjeve 

të prokurorëve.  

 

Rrjedhimisht, kjo rregullore përcakton krijimin, 

mbajtjen, mënyrën e ruajtjes, qasjes dhe menaxhimin e 

dosjes personale të institucionit të Prokurorit të Shtetit. 

Ndër të tjera, Komisioni për Çështje Normative, i 

udhëhequr nga Armend Zenelaj, kërkoi nga Grupi 

punues plotësimin edhe të disa dispozitave të këtij akti 

të rëndësishëm për sistemin prokurorial, pas shqyrtimit 

të të cilave, do të procedohet për miratim nga Këshilli 

Prokurorial. 

Kryesuesi Maloku priti në takim Ministren 
Haxhiu 

Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Jetish 

Maloku, priti në takim Ministren e Drejtësisë, Albulena 

Haxhiu, me ç’rast e njoftoi atë për angazhimet aktuale, 

vështirësitë e krijuara në ballafaqim me pandeminë 

COVID-19 dhe sfidat që e presin në të ardhmen 

sistemin prokurorial të Kosovës. 

Kryesuesi Maloku shprehu përkushtimin e tij për 

zbatimin e misionit të Këshillit Prokurorial të Kosovës 

dhe për dhënien e kontributit të nevojshëm, duke 

potencuar se do të jetë gjithnjë në përkrahje të 
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iniciativave të përbashkëta ndërmjet KPK-së dhe 

Ministrisë së Drejtësisë në kuadër të forcimit të zbatimit 

të ligjit në Kosovë. 

 

Në anën tjetër, ministrja  Haxhiu, theksoi se ofron 

mbështetje për të gjitha proceset e rëndësishme që do 

të zhvillohen në sistemin prokurorial, në mënyrë që së 

Kosovë, duke potencuar se dikasteri që udhëheq dhe 

përgjithësisht Qeveria e Kosovës do të jenë të 

angazhuara plotësisht për të realizuar procesin e 

vetingut dhe aspekte të tjera të punës, që do të 

kontribuojnë për avancimin e sistemit prokurorial.   

 

Gjithashtu, dy bashkëbiseduesit, diskutuan me theks të 

veçantë për Rishikimin Funksional të Sektorit të 

Drejtësisë, proces ky, i cili do të ketë mbështetjen e 

dyanshme ndërinstitucionale dhe të institucioneve 

ndërkombëtare në Kosovë, me qëllim të ngritjes së 

efikasitetit të punës, llogaridhënies dhe transparencës 

në sistemin prokurorial të Kosovës. 

Në përmbyllje të takimit, Kryesuesi Maloku dhe 

Ministrja Haxhiu u shprehën se do të intensifikojnë 

takimet në bazë të zhvillimit të dinamikës së punëve, 

me qëllim të realizimit të synimeve strategjike të 

sistemit të drejtësisë në Kosovë. 

Kryesuesi Maloku: Ndihem jashtëzakonisht i 
lumtur për vazhdimin e projektit britanik për 
fuqizimin e sistemit prokurorial   

Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Jetish 

Maloku, priti gjithashtu në takim drejtorin e projektit 

britanik për forcimin e sistemit gjyqësor në Kosovë, Ken 

Taylor. 

Qëllimi i takimit të sotëm ishte njoftimi zyrtar për 

vazhdimin njëvjeçar të projektit britanik “Forcimi i 

sistemit gjyqësor në Kosovë”, vazhdim ky, i cili është 

arritur në saje të bashkëpunimit të shkëlqyeshëm të 

Këshillit Prokurorial të Kosovës me Ambasadën e 

Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë. 

Kryesuesi Maloku falënderoi Qeverinë e Mbretërisë së 

Bashkuar, duke vlerësuar lart përkushtimin, angazhimin 

dhe vëmendjen e saj të madhe ndaj sistemit prokurorial 

të vendit tonë, duke theksuar se ndihet jashtëzakonisht 

i lumtur që ky projekt i rëndësishëm është vazhduar 

edhe për një vit. 

Z. Taylor e vlerësoi të frytshëm bashkëpunimin e 

deritashëm me KPK-në, duke shprehur kënaqësinë e tij 

për vazhdimin e aktiviteteve, me anë të të cilave 

synohet forcimi i mëtejshëm i sistemit prokurorial të 

Republikës së Kosovës. 

Të dy bashkëbiseduesit theksuan se do të angazhohen 

maksimalisht për identifikimin e nevojave të reja dhe 

për realizimin e aktiviteteve që tashmë janë 

identifikuar në kuadër të procesit të implementimit të 

këtij projekti. 

Reagim i Këshillit Prokurorial ndaj 
kërcënimit të prokurorit Naim Abazi 

Këshilli Prokurorial i Kosovës publikoi një reagim, me 

anë të të cilit ka dënuar fuqishëm kërcënimin ndaj 

prokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së 

Kosovës, Naim Abazi, i cili është i plotësisht i 

papranueshëm dhe ka për qëllim pengimin në ushtrimin 

e funksionit të tij kushtetues dhe ligjor. 

Këshilli Prokurorial ka thënë se qëndron fuqishëm në 

përkrahje të prokurorit dhe ofron mbështetje të plotë 

për punën e tij gjatë ushtrimit të funksionit në ndjekjen 

e kryeseve të veprave penale. 
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KPK-ja, gjithashtu, ka siguruar opinionin publik se 

kërcënimet ndaj prokurorëve nuk do t’i zmbrapsin 

synimet dhe përpjekjet e vazhdueshme për fuqizimin e 

shtetit ligjor, ndërsa organet kompetente janë duke 

vepruar në trajtimin me prioritet të këtij rasti penal. 

Vlerësohet mbështetja e Ambasadës së 
Mbretërisë së Bashkuar për sistemin 
prokurorial 

Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Jetish 

Maloku, priti në takim Jennifer Blakeney, Udhëheqëse 

e Sektorit të Sundimit të Ligjit dhe Sigurisë në 

Ambasadën e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, me 

ç’rast vlerësoi lart përkrahjen e Ambasadës së 

Mbretërisë së Bashkuar për sistemin prokurorial të 

Kosovës. 

 

U diskutua edhe për sundimin e ligjit në Kosovë dhe 

sfidat e sistemit të drejtësisë në përgjithësi, me theks të 

veçantë për aktivitetet dhe punët e sistemit prokurorial 

të Kosovës në fuqizimin dhe ngritjen e efikasitetit të 

sistemit të drejtësisë. 

Znj. Jennifer Blakeney, theksoi se Ambasada e 

Mbretërisë së Bashkuar mbetët e përkushtuar në 

mbështetjen e sistemit prokurorial të Kosovës me qëllim 

të forcimit të sistemit të drejtësisë në përgjithësi në 

Kosovë. 

Sqarim nga Këshilli Prokurorial i Kosovës 

Këshilli Prokurorial i Kosovës lëshoi për media një 
sqarim, duke theksuar se në emisionin “Betimi për 
Drejtësi”, të datës 10.04.2021, me temën "Ligjshmëria 
e përfitimeve të anëtarëve të Këshillit Gjyqësor dhe 
Prokurorial”, janë ngritur çështje të cilat në aspektin 
juridik janë të pabazuara dhe nuk e paraqesin të 
vërtetën mbi gjendjen faktike.   

Më anë të këtij sqarimi, ka njoftuar opinionin se të 

gjithë anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe 

prokurorët e apostrofuar në emisionin e lartcekur janë 

kompensuar duke u bazuar dhe mbështetur në ligjet 

dhe aktet tjetra si në vijim:   

Në bazë të Ligjit nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial 

të Kosovës, konkretisht neni 18 pika 2 të këtij ligjit 

parashihet që; “Anëtarët e Këshillit me orar jo të plotë 

kanë të drejtë në kompensim për punën e tyre si 

anëtarë të Këshillit. Këshilli do të miratojë skemën e 

kompensimit përkatësisht pagën për anëtarët me orar 

jo të plotë”.  

Po ashtu, edhe në Ligjin nr. 03/l-225 pёr Prokurorin e 

Shtetit, neni 21 paragrafi 1 nënparagrafi 1.9 

parashihet që; “Përpos pagës së tyre bazë, secili 

prokuror gëzon të drejtën për kompensim shtesë për 

shërbime tjera siç ceket me ligj apo rregulla të nxjerra 

nga Këshilli Prokurorial i Kosovës”. 

Ndërkaq, në Vendimin KPK/Nr.308/2018 të datës 26 

korrik 2018, përkatësisht në pikën II të këtij vendimi 

është paraparë: 

“Anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës do të 

kompenzohen në vlerë prej 262,75 euro, për aktivitetet 

e tyre mujore në Këshillin Prokurorial të Kosovës, përshirë 

dhe trupa tjerë ndihmës të Këshillit Prokurorial të 

komisionet e përhershme Kosovës”.  

Për me tepër, nuk qëndron konstatimi se prokurorët 

kanë tejkaluar 25 % të pagës bazë  për angazhimet 

e tyre në veprimtaritë profesionale, për shkak se për 

këto angazhime prokurorët janë kompensuar sipas 

legjislacionit në fuqi.  

 

Po ashtu, sipas legjislacionit në fuqi, angazhimi i 

prokurorëve në institucione të cilat janë të obliguara 

me ligj të realizojnë detyrat e caktuara nuk 

konsiderohet angazhim në veprimtari profesionale. Për 

këto veprimtari, që realizohen sipas ligjit është 

paraparë edhe kompensimi, madje në disa raste edhe 

vlera e kompensimit (shembull Akademia e Drejtësisë). 

 

Lidhur më këtë, duke u bazuar në legjislacionin e 

lartcekur, padyshim që shihet qartë se anëtarët e 

Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Prokurorët e Shtetit 

janë kompensuar në përputhje të plotë me 

legjislacionin në fuqi.  

Ndërsa, sa i përket Ligjit nr. 06/L -011 për 
parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e 

https://prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/images/11.png
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funksionit publik, në të cilën është bazuar emisioni 
“Betimi për Drejtësi”, konsiderojmë se kemi të bëjmë 
me kolizion të ligjeve, pasi që ky Ligj në asnjë dispozitë 
të saj nuk ka shfuqizuar dispozitat e ligjeve dhe 
rregulloreve që parashohin kompensimin dhe shtesat 
për anëtarët e KPK-së dhe Prokurorët e Shtetit për 
aktivitetet e tyre që i realizojnë brenda dhe jashtë 
sistemit prokurorial. Për eliminimin e kolizionit mund të 
vendos ligjvënësi e assesi KPK dhe Prokurori i Shtetit. 
 
Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe institucioni i Prokurorit 
të Shtetit, më anë të këtij sqarimi kanë njoftuar se të 
gjitha shtesat dhe kompensimet janë marrë konform 
legjislacionit në fuqi dhe asnjë shtesë nuk është marrë 
në mënyrë të kundërligjshme, duke thënë se ia bëjnë 
me dije autorit të emisionit dhe opinionit të gjerë se 

KPK dhe Prokurori i Shtetit do të veprojnë sipas ligjeve 
deri sa ato janë në fuqi. 

Reagim nga Këshilli Prokuroriali Kosovës 

Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) ka bërë një reagim 

të dytë gjatë muajit prill lidhur me deklarimet e ish-

kryetarit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah 

Hasani dhe atakimet e tij ndaj Kryeprokurorit të Shtetit 

dhe institucionit të Prokurorit të Shtetit lidhur me 

veprimet e ndërmarra në rastin e vrasjes së Agonis 

Tetajt.  

KPK-ja, thuhet në reagim, konsideron se atakimet nga 

jashtë në punën dhe kompetencat e Kryeprokurorit të 

Shtetit përveç se janë të papranueshme, përbejnë edhe 

ndërhyrje në pavarësinë institucionale dhe kushtetuese 

të institucionit të Prokurorit të Shtetit, aq me tepër kur 

atakimet e tilla bëhen nga një ish-Kryetar i Gjykatës 

Supreme të Kosovës. 

Këshilli Prokurorial i Kosovës mbështet punën e pavarur 

dhe profesionale të Kryeprokurorit të Shtetit në 

ushtrimin e detyrave dhe kompetencave të tij të 

përcaktuara me Kushtetutë dhe aktet tjera ligjore, si 

dhe qëndron fuqishëm në përkrahje të punës së tij në 

zbatim të ligjshmërisë. 

Pas prezantimit, shqyrtohet drafti i 
Rregullores për dosjen personale të 
prokurorëve të shtetit 

Pas prezantimi në fillimi të muajit prill, Komisioni për 

Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës,  ka 

shqyrtuar Rregulloren për dosjen personale të 

prokurorëve të shtetit. 

U theksua se kjo rregullore është e një rëndësie të 

veçantë për lehtësimin e punës dhe funksionimit sa më 

praktik të procedurave për krijimin, përmbajtjen, 

mënyrën e ruajtjes, qasjen dhe menaxhimin e dosjes 

personale të Prokurorit të Shtetit 

 

Pjesëmarrësit dhanë komentet e tyre për draftin e 

rregullores dhe pas shqyrtimit komentet relevante janë 

integruar në draftin e rregullores.   

Komisioni për Administrimin e Prokurorive 
mbanë takimin e radhës 

Nga ana tjetër, Komisioni për Administrimin e 

Prokurorive i Këshillit Prokurorial të Kosovës, nën 

udhëheqjen e prokurorit Veton Shabani, kryesues dhe 

përmes platformës online zoom, ka mbajtur takimin e 

radhës, me ç’rast diskutoi për nevojat e rekrutimit të 

prokurorëve të rinj, duke njoftuar se ka përgatitur një 

planpropozim, të cilin do ta rekomandojë për miratim 

në Këshillin Prokurorial.  

 

Tema tjetër dhe e fundit e këtij takimi ishte mekanizimi 

i raportimit të kryeprokurorëve të Shtetit. Lidhur me 

ketë, Komisioni ka përgatitur format e reja të 

raportimit të kryeprokurorëve, forma të cilat do t’i 

propozohen Këshillit Prokurorial për miratim.  

Vlerësohet bashkëpunimi i sistemit prokurorial 
të Kosovës me EULEX-in 

Në kuadër të aktiviteteve të tij të dendura, Kryesuesi i 

Këshillit Prokurorial të Kosovës, Jetish Maloku, priti në 

takim Shefin e Misionit të Bashkimit Evropian për 

Sundimin e Ligjit në Kosovë EULEX-it, Lars-Gunnar 

Wigemark, të cilit ia prezantoi aktivitetet, planet dhe 

angazhimet tjera të sistemit prokurorial të Kosovës në 

ngritjen e vazhdueshme të efikasitetit të këtij sistemi në 

periudhën e pandemisë aktuale të Covid-19. 
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“Këshilli Prokurorial i Kosovës përmes politikave të veta 

të mandatuara, në vazhdimësi angazhohet në ngritjen e 

kapaciteteve profesionale të sistemit prokurorial me 

qëllim të forcimit të sundimit të ligjit”, tha në takim 

Kryesuesi Maloku. 

 

Z. Wigemark, tha se institucioni që ai drejton është i 

përkushtuar për të mbështetur sistemin prokurorial të 

Kosovës përmes këshillave dhe rekomandimeve për të 

forcuar këtë sistem. 

Në fund të takimit të dy bashkëbiseduesit vlerësuan së 

bashkëpunimi ndërinstitucional është shumë i 

rëndësishëm, andaj edhe shprehen gatishmërinë e 

vazhdimit dhe thellimit të bashkëpunimit. 

Realizimi i buxhetit, temë diskutimi e 
Komisionit për Buxhet, Financa dhe Personel  

Po ashtu, Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i 

KPK-së, i udhëhequr nga Ariana Shajkovci, mbajti në 

prill takimin e radhës, në të cilin diskutoi për realizimin 

e buxhetit të sistemit prokurorial sipas kategorive 

ekonomike, në veçanti, për realizimin e buxhetit në 

kategorinë e pagave dhe mëditjeve, si dhe realizimin 

e projekteve kapitale për periudhën janar-mars 2021. 

 

Po ashtu, është diskutuar për situatën aktuale të secilit 

projekt dhe për projektet të cilat kërkohet që të 

rishikohen me procesin e rishikimit të buxhetit për vitin 

2021. 

Mbahet takimi i 198-të i Këshillit Prokurorial 
të Kosovës 

Këshilli Prokurorial i Kosovës zhvilloi takimin e rregullt, 

të 198-të me radhë, takim ky, që u zhvillua online dhe 

në përputhje me masat mbrojtëse kundër pandemisë 

Covid-19. 

Fillimisht, u miratua Raporti i mekanizimit përcjellës 

ndërinstitucional për nëntë veprat penale 

karakteristike, i cili paraqet një tërësi të harmonizuar 

të të dhënave vjetore për veprimet prokuroriale gjatë 

vitit 2020. 

Anëtarët e Këshillit Prokurorial miratuan edhe një 

raport tjetër vjetor të rëndësishëm për zhvillimet e 

sistemit prokurorial – atë të Komisionit mbikëqyrës për 

zbatimin e Planit strategjik dhe Planit të veprimit për 

luftimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike, të cilët 

theksuan se shënon një progres të konsiderueshëm në 

krahasim me vitin 2019 edhe përkundrejt gjendjes së 

krijuar përgjatë një viti pandemik, si dhe ky komision u 

plotësua me caktimin e kryesuesit të tij, Veton Shabani, 

i cili njëkohësisht është Zëvendëskryesues i KPK-së. 

 

KPK-ja mori vendim për Rishpalljen e konkursit publik 

për rekrutimin e 16 prokurorëve në gjashtë prokurori 

themelore të vendit dhe me qëllim të kompletimit të 

procedurave, u themelua Komisioni për Rekrutim dhe 

Komisioni për Rishqyrtim, si dhe u caktua administratori 

i provimit. 

Gjithashtu janë themeluar dy panele vlerësuese për 

rastet disiplinore ndaj një prokurori në Prokurorinë 

Themelore të Gjakovës dhe një në atë të Prizrenit. 

Gjatë këtij takimi, anëtarët e KPK-së, pas kërkesës dhe 

propozimit të Ushtruesit të Detyrës së Drejtorit të 

Sekretariatit të KPK-së, morën vendim për aprovimin e 

dy kërkesave që kanë të bëjnë me aktivitetet për 

realizimin e Planit të Personelit për vitin 2021. 

Në përfundim të takimit të sotëm, Këshilli Prokurorial i 

Kosovës mori vendim që t’i propozojë Zyrës së 

Presidentit të Republikës së Kosovës për lirim nga 
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detyra të dy prokurorëve me rastin e pensionimit të 

tyre. 

Aktivitetet e Sekretariatit të KPK-së  

Gjatë muajit prill të vitit 2021 janë zhvilluar 
aktivitetesh të shumta në kuadër të Sekretariatit 
të KPK-së, me ç’rast është përgatitur drafti i 
Raportit të auditimit dhe Plani i veprimit për 
njësitë, si dhe janë përgatitur objektivat për 
auditimin e radhës të këtyre njësive. 
 
Gjithashtu ka vazhduar përgatitja e Raportit për 
Nënkomitetin për Drejtësi, Liri dhe Siguri, i cili do 
të mbahet në qershor, si dhe është ofruar 
mbështetje për Komisionin ad hoc për vlerësimin e 
vendimeve të Drejtorit të Përgjithshëm. 
 
Rrjedhimisht janë marrë të gjitha masat për 
implementimin e vendimit të Këshillit Prokurorial 
për reduktimin e aktiviteteve esenciale të punës, 
pas vendimit të Qeverisë së Kosovës për masat e 
përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, 
parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-
19. Po ashtu është dërguar përgjigje ndaj një 
kërkese të Institutit të Kosovës për Drejtësi për 
qasje në dokumente publike, e cila ka të bëjë me 
skemën e kompensimit të pagave. 
 
Gjithashtu, sektori për teknologji informative ka 
implementuar sistemin elektronik për menaxhimin 
e financave të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Po 
ashtu ka krijuar qasje për stafin e Divizionit për 
Buxhet dhe Financa. Tash e tutje të gjitha lëndët 
mund të regjistrohen dhe të menaxhohen nga ky 
sistem dhe ka publikuar regjistrin elektronik të 
pranimit të lëndëve në prokurori dhe të gjitha 
lëndët që pranohen në prokurori do të paraqiten 
nga ky regjistër. DTI-ja ka implementuar sistemin 
elektronik, i cili mundëson prokurorëve kërkimin e 
të dhënave personale për palët në procedurë. 
Gjithashtu është përgatitur manuali i përdorimit 
dhe janë njoftuar kryeprokurorët e prokurorive 
për krijimin e qasjes së tyre.  
 
Në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor të Kosovës 
është avancuar SMIL-i, duke iu mundësuar 
prokurorëve dërgimin e lëndëve me urdhër 
ndëshkimor nga sistemi në gjykatë dhe përgjigjen 
në mënyrë elektronike nga gjykata. 
 
Në vijim është mbajtur një takim përmes 
platformës “Zoom” me Institutin e Kosovës për 
Drejtësi (IKD) lidhur me temën e diskutimit “Cënimi 

i integritetit të Këshillave nga Këshillat - Raporti i 
monitorimit të Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial 
në vitin 2020”, si dhe janë përgatitur 
rekomandimet lidhur Procedurat standarde te 
burimeve njerëzore për ekspertët holandezë dhe 
është finalizuar drafti i plotësimit të ndryshimeve 
të aktemërimeve për harmonizim të koeficientëve. 
   
Janë dërguar përgjigje në kërkesat e Zyrës së BE-
së lidhur me inputin e sistemit prokurorial për 
Raportin për vendin dhe janë dërguar përgjigje 
në kërkesat e Departamentit për Integrim 
Evropian në kuadër të ZKM lidhur me inputin e 
sistemit prokurorial për nën komitetin për drejtësi, 
liri dhe siguri si dhe Raportin për vendin. 
 
Është organizuar takim pune në mënyrë virtuale 
përmes aplikacionit Zoom, me përfaqësuesit e 
OPDAT-it të Ambasadës së SHBA-së në Prishtinë 
lidhur me ecurinë, nevojat dhe sfidat e procesit të 
vlerësimit të performancës së prokurorëve sipas 
rregullores së re. 
 
Ndërkohë është përgatitur drafti i plotësim-
ndryshimeve të aktemërimeve për harmonizim të 
koeficienteve dhe është mbajtur takim me zyrtarët 
e projektin Sfidat e mileniumit MCC lidhur me 
mbështetjen financiare në avancimin e Sistemit për 
Menaxhimin Informativ të Lëndëve përkatësisht në 
modulet që ndikon në ngritjen e transparencës 
dhe efikasitet në punë. 
 
Po ashtu është përgatitur raporti, i cili pasqyron 
ngarkesën me lëndë të prokurorëve të Prokurorisë 
Speciale për periudhën Janar – Mars 21 dhe 
është mbajtur prezantimi online me stafin e Zyrës 
për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave, me temën: 
“Zbatimi i sistemit elektronik dhe mënyra e 
gjenerimit të raporteve statistikore”. 
 
Ndërkohë është mbajtur takimi i dytë i Komitetit 
Drejtues të Projektit EUKOJUST dhe janë dërguar 
komentet e KPK-së për periudhën janar – mars 
2021, si dhe janë ofruar komente në draftin e 
Planit të zhvillimit të projektit të Luksemburgut. 
 
Gjithashtu është mbajtur një takim me 
përfaqësuesit e projektit britanik dhe projektit 
EUKOJUST lidhur me organizimin e takimit 
koordinues me donatorët dhe partnerët e sistemit 
prokurorial dhe është dërguar inputi i KPK-së 
lidhur me rastet e korrupsionit për zbatimin e 
Strategjisë së Evropës Juglindore 2020. 
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Në sektorin e buxhetit, financave dhe shërbimeve 
të përgjithshme është finalizuar raporti për 
sistemin e kontrollit të brendshëm, deklarata dhe 
pyetësori i vetëvlerësimit dhe është përgatitur 
Plani i veprimit për përgatitjen e kërkesës 
buxhetore për 2022-2024. 
 
Nga ana tjetër janë ndërmarrë të gjitha masat e 
nevojshme të sigurisë të bazuara në këshilluesin 
nga Këshilli Shtetëror për Siguri Kibernetike. Pas 
pranimit të njoftimit mbi sulme të mundshme 
kibernetike është përcjellë mesazhi informues për 
të gjithë stafin e sistemit prokurorial.  

Aktivitetet e Njësitit për Shqyrtimin e 
Performancës së Prokurorisë  

Pjesë të aktiviteteve në muajin prill 2021 nga ana 

e Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së 

Prokurorisë ishte përgatitja e të dhënave të 

nevojshme statistikore, hartimit të raporteve të 

punës dhe analitike për punën e Prokurorit të 

Shtetit, zhvillimit profesional në sistemin 

prokurorial dhe zbatimi i punëve të tjera sipas 

kompetencës së përcaktuar me legjislacionin në 

fuqi.  

Aktivitetet e Zyrës për Mbikëqyrje, Analitikë dhe 

Verifikim Prokurorial kanë qenë të  përqendruara 

në hartimin e raportit për tremujorin e parë të 

punës së Prokurorit të Shtetit, raporteve analitike 

lidhur me përputhshmërinë dhe saktësinë e 

shënimeve nga regjistri fizik dhe ai i SMIL-it për 

lëndët e ndryshme penale (PPN), analizën për 

numrin e nevojshëm të prokurorëve në sistemin 

prokurorial, mbështetjen e procesit të rekrutimit, 

transferimeve dhe avancimeve të prokurorëve si 

dhe procesit të emërimit të Kryeprokurorit të PTH 

Gjakovë përmes zyrtarit të caktuar për këto 

realizimin e këtyre proceseve, në mbështetjen e 

Komisioneve të Këshillit përmes angazhimit të 

drejtpërdrejt si dhe përmes ofrimit të informatave 

të nevojshme, veçanërisht angazhimit në 

Komisionin për Çështje Normative lidhur me draft 

Rregulloren për Dosjen Personale të Prokurorit të 

Shtetit, në përditësimin e të dhënave në dosjet e 

prokurorëve, takimeve të punës për avancimin e 

proceseve të punës, si dhe mbështetjen e procesit 

të zhvillimit të bazës së të dhënave për prokurorë 

SEMDP. 

Zyra për Statistika ka grumbulluar të dhëna për 

punën e tetë prokurorëve, të cilët i nënshtrohen 

procesit të vlerësimit dhe ka përgatitur raporte 

individuale sipas kërkesës së Komisionit për 

vlerësim të përformancës të prokurorëve, raportet 

statistikore për punën e prokurorive themelore 

dhe Prokurorisë Speciale, për Trem I të vitit 2021, 

sipas llojeve të raporteve: kryes madhor (PP), 

kryes të mitur (PPM), kryes të panjohur (PPP), si 

dhe informatat apo rastet e ndryshme penale, me 

të cilat pretendohet se janë kryer veprat penale 

(PPN), ndihma juridike ndërkombëtare 

(NJN), rastet për të cilat aplikohen procedurat 

alternative, Raporti statistikor për punën 

e  Prokurorisë së Apelit, Raporti statistikor për 

Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, raportet 

statistikore për veprat karakteristike -Mekanizmi 

përcjellës për harmonizimin e të dhënave 

statistikore sipas grupeve të veprave penale: 

armët, narkotikët-drogat, krimit të organizuar, 

korrupsionit, trafikimit të qenieve njerëzore, 

kontrabandë me migrantë, shpëlarje parash, 

krime ekonomike (sekuestrimi dhe konfiskimi i 

pasurisë), nxitje dhe urrejtje nga Neni 147 i KPK-

së. Ptasja vijojnë raportet e posaçme 

statistikore, raportet statistikore për rastet që 

kanë të bëjnë me raportimet për integrime 

evropiane, MIE. Po ashtu ka përgatitur raportet 

për gjendjen numerike të rasteve për muajin mars 

për prokuroritë themelore, Prokurorisë Speciale të 

Apelit sipas regjistrave, raportet për ngarkesën e 

prokurorëve gjatë muajit mars për secilin prokuror 

veç e veç. Rrjedhimisht janë përgatitur përgjigje 

në tri kërkesa nga Zyra për Komunikim Publik, një 

informatë nga zyrtarja për integrime evropiane 

dhe tri informata për drejtorin e NJSHPP-së, si 

dhe katër informata sipas kërkesave të 

koordinatorëve kombëtarë për luftimin e veprave 

penale të trafikimit të qenieve njerëzore, krimeve 

ekonomike dhe krimeve kibernetike.   

Aktivitetet e Zyrës për Trajnime kanë vazhduar 

me pjesëmarrjen në trajnime të prokurorëve të 

shtetit, me ç’rast, Akademia e Drejtësisë në kuadër 

të Programit për Trajnime të Vazhdueshme 

ka realizuar trajnimin përmes platformës zoom 

me temën: “Paraburgimi dhe masat e tjera për 

sigurimi e pranisë së të pandehurit në procedurë”. 

Qëllimi i këtij trajnimi është avancimi i njohurive të 
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pjesëmarrësve lidhur me masën e paraburgimit si 

masë për sigurimin e prezencës së të pandehurit 

në procedurë dhe lidhshmërinë e paraburgimit me 

liritë dhe të drejtat e njeriut. Metodologjia e 

trajnimit është e karakterit të kombinuar, me 

shpjegime teorike dhe diskutime interaktive. 

Përfitues të këtij trajnimi janë: prokurorë të 

Prokurorisë së Apelit dhe të Prokurorisë Speciale 

të Republikës së Kosovës. 

Po ashtu Programi për Trajnime të Vazhdueshme 

ka realizuar trajnimin tjetër me temëN: “Trafikimi 

i qenieve njerëzore”. Qëllimi i këtij trajnimi ishte 

avancimi i njohurive të pjesëmarrësve lidhur me 

procedurat operacionale të veprimit, për 

Strategjinë dhe Planin e veprimit lidhur me luftën 

kundër trafikimit të njerëzve dhe për mekanizmat 

vendorë dhe ndërkombëtarë, që merren me 

luftimin e trafikimit të njerëzve, sidomos 

Mekanizimit Transnacional të Referimit, ku edhe 

Kosova është pjesëmarrësve aktive së bashku  më 

të gjitha shtetet e Evropës Juglindore dhe disa 

shtete anëtare të Bashkimit Evropian. 

Metodologjia e zbatuar është e karakterit të 

kombinuar, me shpjegime teorike dhe diskutime 

interaktive. Përfitues të këtij trajnimi janë 

prokurorët e nivelin të parë dhe dytë. 

Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me 

projektin e JUFREX-it “Përforcimi i ekspertizës 

gjyqësore për lirinë e medias në Evropën 

Juglindore”, ka realizuar trajnimin online të 

radhës me temë “Trajnim tematik për qasje në 

dokumente publike dhe të drejtën për të ditur”. 

Qëllimi i këtij trajnimi është avancimi i njohurive të 

pjesëmarrësve mbi Konventën Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut dhe Lirinë e Shprehjes, si formë 

më e rëndësishme e shprehjes së angazhimit të 

shteteve anëtare të Këshilli të Evropës për vlerat 

e demokracisë, paqes dhe drejtësisë dhe 

nëpërmjet tyre, për respektimin e të drejtave dhe 

lirive themelore të individëve. Përfitues janë 

prokurorët nga Prokuroria Speciale e Republikës 

së Kosovës dhe prokurorë të prokurorive 

themelore nga gjitha regjionet e Kosovës. 

Në këtë kontekst trajnimesh janë mbajtur edhe 

trajnimet me temat si vijojnë: ”E drejta për një 

proces të rregullt”; “Veprat penale kundër 

detyrës zyrtare” dhe “Ekstremizmi, radikalizmi 

dhe terrorizmi – Sesioni I”. Akademia e Drejtësisë 

në kuadër të Programit për Trajnime të 

Vazhdueshme, në bashkëpunim me Departamenti 

e Drejtësisë së SHBA-së/OPDAT - Amabasada 

Amerikane, është duke realizuar tryezën e 

diskutimeve me temën: “Shtjellimi i koncepteve 

kryesore të udhëzuesit të KPSH-së mbi rolin dhe 

kontributin e prokurorit të shtetit në matjen e 

dënimit".  Qëllimi i këtij takimi është trajtimi i 

Udhëzim mbi rolin dhe kontributin e prokurorit të 

shtetit në matjen e dënimit dhe ndërlidhet e tij me 

udhëzues e miratuar nga Gjykata 

Supreme.  Trajtimi i çështjeve  që përmban 

udhëzuesi dhe zbatimi i tyre në praktikë do të 

ndikonte drejtpërdrejt në sensibilizimin e 

prokurorëve të shtetit që ta zbatojnë në mënyrë 

efektive në punën e tyre, e cila do të ndikonte në 

unifikimin e politikës ndëshkimore dhe do ta 

zhvillonte  më tutje kompetencën profesionale të 

prokurorëve të shtetit.   

Edhe sa i përket pjesëmarrjes në trajnime të stafit 

administrativ të Prokurorit së Shtetit është 

realizuar trajnimi me temën: “Integriteti dhe 

sjelljet etike”. Qëllimi i këtij trajnimi është që 

pjesëmarrësit të zbatojnë në mënyrë të drejtë 

Kodin e Etikës dhe parimet e tij. 
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