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AKTIVITETET E  

KËSHILLIT 

PROKURORIAL TË KOSOVËS 

 

Në shkurt të vitit 2021, Këshilli Prokurorial i 

Kosovës ka zhvilluar aktivitete të shumta, të cilat 

pasqyrohen më poshtë në edicionin e këtij 

buletini të përmuajshëm.  

Prezantohet dinamika e projektit të USAID-
it “Aktiviteti i drejtësisë në Kosovë”  

Në fillim të muajit shkurt, Kryesuesi i KPK-së, Jetish 

Maloku, priti në takim Drejtoreshën e projektit të  

USAID-it “Aktiviteti për Drejtësi në Kosovë”, Geralyn 

Busnardo dhe Zëvendësdrejtoreshën Florije Manaj-
Zogaj, qëllimi i të cilit ishte prezantimi i dinamikës së 

aktiviteteve të këtij projekti.  

Me këtë rast, Kryesuesi Maloku, shprehu falënderimin 

e tij për kontributin e USAID-it në të gji tha e tapat e  

zhvillimit të sistemit prokurorial, duke thënë: “Ne 

mirëpresim në çdo kohë përpjekjet e përbashkëta për 

përmirësimin e cilësisë së shërbimeve me anë të këtij 

projekti, ngaqë do të kemi si rezultat rritjen e besimit të 

publikut, fuqizimin dhe ngritjen e kapaciteteve të 

sistemit prokurorial të Kosovës”. Kurse, Drejtoresha e  

projektit, Geralyn Busnardo, e informoi atë për 

shtrirjen e dinamikës së këtij programi pesëvjeçar, i  

cili do të zbatohet për të mbështetur përpjekjet e 

institucioneve të drejtësisë për rritjen e besimit të  

publikut në institucionet e drejtësisë, si dhe 

organizatat e shoqërisë civile dhe aktorët e tjerë 

kryesorë për përmirësimin e ofrimit të qasjes së  

qytetarëve në shërbime cilësore të drejtësisë. 

Ky program implementohet nga kompania amerikane, 

“Chemonics International Inc”, me seli në Uashington. 

Diskutohen prioritetet e fuqizimit dhe 
llogaridhënies, efikasitetit dhe 
transparencës  

Po ashtu, në fillimi të muajit, Kryesuesi Maloku mbajti 

një takim online me përfaqësuesen e 

Ambasadës së SHBA-së në Kosovë, Lana Morton-

Owens, ku temë diskutimi ishte mbështetja konkrete 

me anë të ofrimit të ekspertizës për implementimin e 

akteve nënligjore për vlerësimin e perfomancës së 

prokurorëve dhe mbështetja e nevojshme për Këshillin 

Prokurorial, komisionet e tij dhe Kryesuesin e ri në 

proceset e punës së ardhshme. 
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Rrjedhimisht, në takim mbizotëroi konfirmimi i 

dyanshëm për koordinimin e vazhdueshëm dhe në 

linjë të njëjtë sa u përket rekomandimeve kryesore që 

dalin nga proceset dhe aktivite tet e ndryshme të  

punës, përfshirë pashmangshëm ngritjen e 

llogaridhënies, efikasite tit dhe transparencës së  

sistemit prokurorial. 

KPK pezullon nga puna një prokuror  

Këshilli Prokurorial i Kosovës, i drejtuar nga Kryesuesi 

Jetish Maloku, ka mbajtur një takim urgjent, në të cilin 

ka trajtuar kërkesën e autoritetit kompetent për 

shkelje disiplinore nga ana e një prokurori të 

Prokurorisë Themelore në Prishtinë.  

 

Me këtë rast, KPK-ja ka marrë vendim në mënyrë 

unanime për pezullimin nga puna të prokurorit në 
fjalë, si dhe ka themeluar Panelin hetimor, i cili do të 

trajtojë rastin dhe do t’i rekomandojë KPK-së  

vendimin përfundimtar. 

Kryesuesi i KPK-së takon përfaqësuesit e 
Sindikatës së Judikaturës  

Në rrjedhën e aktiviteteve të këtij muaji, Kryesuesi 

Maloku ka pritur në takim përfaqësuesit e Sindikatës 

së Judikaturës, me të cilët diskutoi për nevojat dhe 

priorite tet që kanë të bëjnë me zbatimin ligjor të 

statusi t të punëtorëve të administratës së Këshillit dhe 

prokurorive të vendit.  

Në këtë takim janë adresuar një sërë kërkesash nga 

ana e përfaqësuesve të Sindikatës së Judikaturës së 

Kosovës, siç janë: realizimi i statusi t të veçantë ligjor 

të punëtorëve të administratë s së sistemit gjyqësor 

dhe prokurorial dhe zbatimi i çështjeve që kanë të 

bëjnë me barazinë e pushteteve, të cilin i përmend 

shprehimisht edhe Gjykata Kushtetuese, trajtimi 

adekuat financiar, përfshirja e sindikatës në proceset 
e reformës së administratës dhe plotësimi i  

kapaciteteve të nevojshme për punë. 

Në këtë kontekst, Kryesuesi Maloku, tha se nuk do të 

mungojnë përpjekjet e tij maksimale për të mbështetur 

kërkesat e administratës, në mënyrë që ajo të jetë 

funksionale dhe stabile, si dhe të ketë performansë 

pozitive. 

Fuqizimi i sundimit të ligjit në Kosovë, 
temë diskutimi e kryesuesve Maloku dhe 
Çoçaj 

Dy kryesuesit e Këshillave të sistemit të drejtësisë në 

Kosovë – ai i Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës biseduan për zhvillimet 

e përgjithshme përbrenda sistemit të drejtësisë në 

Kosovë, me fokus të veçantë në agjendat e 

përbashkëta të vitit 2021. 

 

Të dy krerët e lartë të sistemit të drejtësisë shprehën 

gatishmërinë e plotë për të bashkëpunuar në 

fuqizimin dhe avancimin e zbatimit të ligjit në kuadër 

të kompetencave të tyre përkatëse dhe për të sjellë 

ndryshimet e duhura në sistemin e drejtësisë, por edhe 

për të zhvilluar dhe avancuar koordinimin dhe 

komunikimin strategjik me faktorët e brendshëm dhe 

të jashtëm. 

Vëmendje e posaçme në takim iu kushtua koordinimit 

të aktiviteteve për politikat legjislative, koordinimit 

për rishikimin e hartimin e akteve nënligjore dhe 

agjendave të tjera të interesi t të përbashkët, me 

qëllim të ngritjes së efikasiteti t të sundimit të ligji t në 

Kosovë. 

Deklaratë për media e Këshillit Prokurorial 
të Kosovës 

Këshilli Prokurorial i Kosovës lëshoi një deklaratë për 

media, me anë të së cilës ka thënë se respekton të  

drejtën e shprehjes së mendimit të lirë të secilit individ 

dhe subjekt politik, mirëpo deklarimet dhe qëndrimet 

e kandidatëve, të cilët janë pjesë e fushatës 
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zgjedhore, duhet të jenë të përmbajtura dhe në 

respektim të plotë të ndarjes së pushte teve dhe të 

mos përbëjnë ndërhyrje të drejtpërdrejtë në punën e 

Gjyqësorit, përkatësish t, Këshillit Prokurorial të  

Kosovës dhe Prokurorit të Shtetit. 

 

“Kryeprokurori i Shtetit zgjidhet dhe i përgjigjet vetëm 

Këshillit Prokurorial të Kosovës, prandaj detyrat, 

obligimet dhe mandati i tij janë të përcaktuara nga 

Kushtetuta dhe ligjet e vendit, e jo nga vullnetet politike. 

Më këtë rast, theksojmë se sistemi prokurorial me 

mbështetje të fuqishme edhe të partnerëve 

ndërkombëtarë është duke u angazhuar maksimalisht 

për avancimin e mekanizmave të brendshëm në fuqizim 

të llogaridhënies, transparencës dhe efikasitetit, si dhe 

forcimit të sundimit të ligjit në Republikën e Kosovës”, 
thuhet në përfundim të deklaratës së KPK-së.  

Emërohen anëtarët e komisioneve të 
përhershme të KPK-së 

Në takimin e 195-të, të mbajtur në pjesën e parë të 

shkurti t, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka emëruar 

anëtarët e komisioneve të përhershme, si në vijim: 

1. Komisioni për Çështje Normative përbëhet 

nga: Armend Zenelaj, kryesues, Bahri Hyseni 

dhe Ilir Morina, anëtarë; 

2. Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel 

përbëhet nga: Ariana Shajkovci, kryesuese, 

Haki Geci dhe Bedrie Syla-Alshiqi, anëtarë; 

3. Komisioni për Administrimin e Prokurorive 

përbëhet nga: Veton Shabani kryesues, 

Sevdije Morina dhe Jovo Radovic, anëtarë;  

4. Komisioni për Vlerësim të Performancës së  

Prokurorëve përbëhet nga: Ardian Hajdaraj, 

kryesues, Agron Qalaj dhe Enver Sokoli, 

anëtarë. 

Më tej, KPK-ja aprovoi kërkesën e Kryeprokurorit të 

Prokurorisë Themelore të Prishtinës për vazhdimin e 

mandati t të Udhëheqësit të Departamentit të  

Përgjithshëm dhe atij për të Mitur dhe vazhdoi me 

prezantimin e Planit të personelit administrativ për 

vitin 2021, i cili pas diskutimeve është aprovuar nga 

anëtarët e KPK-së. 

 

Po në këtë takim, partnerët nga Ambasada 

Amerikane, Zyra e BE-së në Kosovë dhe projektit i 

Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, para anëtarëve të 

KPK-së kanë prezantuar projektet e tyre që 

implementojnë në sistemin prokurorial të Kosovës, si 

dhe është mbajtur seancë dëgjimore për një rast 

disiplinor ndaj një prokurori të Prokurorisë Themelore 

të Prishtinës, me ç’rast ë shtë marrë vendimi përkatës, i  

cili do të bëhet publik pasi që të bëhet përfundimtar,  

ashtu siç është i përcaktuar me ligj, si dhe është  

vazhduar transferimi i përkohshëm për dy prokurorë, 

një në Prokurorinë Themelore të Gjakovës dhe një në 

atë të Mitrovicës. 

Diskutohet për avancimin e mekanizmave 
efikasë dhe efektivë në administratë 

Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës diskutoi me 

udhëheqësit e administratës për zhvillimin e 

metodologjisë së punës për ofrimin e mbështetjes sa 

më cilësore për Këshillin Prokurorial dhe Prokurorin e 

Shtetit, përfshirë edhe: finalizimin e Raportit të punës 

së Këshillit Prokurorial për vi tin 2020, përgatitjen e 

raporteve të sakta statistikore dhe çështjet që lidhen 

me funksionimin e Sistemit Informativ për Menaxhimin 

e Lëndëve (SMIL). Në fund të takimit të so tëm, u tha 

se do të bëhet edhe rishikimi i Planit Strategjik, akt ky 

institucional, i cili ndikon drejtpërdrejt në ngri tjen e një 

sistemi të qëndrueshëm prokurorial, me anë të një 

kornize të qartë të punëve, që ndërlidhet me zbatimin 

e mandatit kushtetues dhe ligjor, si dhe mbështetet në 

praktikat më të mira ndërkombëtare. 

Diskutohet bashkërendimi i aktiviteteve të 
projektit britanik për fuqizimin e sistemit 
prokurorial 

Në kuadër të bashkërendimit të aktiviteteve të 

përbashkëta ish te edhe ai, në të cilin Kryesuesi i 

Këshillit Prokurorial të Kosovës, Jetish Maloku, bisedoi 
me Drejtorin e projektit britanik “Forcimi i sistemit 

gjyqësor në Kosovë”, Ken Taylor dhe ekspertin për 

Zhvillim Institucional, David Wells, lidhur me rrjedhat e 

zbatimit këtij projekti të rëndësishëm dhe vlerësimin e 

progresi t të arri tur, si dhe bashkërendimin e 

aktiviteteve të ardhshme në kuadër të fuqizimit të  

kapaciteteve të sistemit prokurorial. 

Me këtë rast, Kryesuesi Maloku, ka thënë: “Unë shpreh 

gatishmërinë time për bashkëpunim të ngushtë dhe, 

natyrisht, se në vëmendjen tonë të plotë do të jenë 

prioritetet e përbashkëta për fuqizimin profesional dhe 
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të sektorëve administrativë të KPK-së dhe Prokurorit të 

Shtetit”.    

Përfaqësuesi t e këtij projekti njoftuan Kryesuesin e 

KPK-së me Konceptdokumentin për reformën e 

administratës së sistemit prokurorial dhe konfirmuan 

mbështetjen profesionale për hartimin e akteve 

nënligjore dhe ngritjen e kapaciteteve administrative 

të sistemit prokurorial, si dhe u pajtuan për të 

identifikuar bashkërisht çështje dhe sfida të ndryshme, 

me të cilat do të ballafaqohet Këshilli dhe Prokurori i 

Shtetit, në mënyrë që të harmonizohen dhe 

koordinohen veprimet e ardhshme për adresimin 

efikas të tyre. 

KPK, përfituese e projektit të Korporatës së 
Sfidave të Mileniumit 

Ndërkohë, Kryesuesi Maloku mbajti një takim online 

me përfaqësuesi t e projektit “Shërbimet e vlerësimit 

dhe mbikëqyrjes për qasjen e publikut në 

veprimtarinë e informacionit gjyqësor”, i cili  

financohet nga Korporata e Sfidave të Mileniumit të 

SHBA-së, përmes Fondacionit të Sfidave të Mileniumit 

në Kosovë dhe implementohet nga Kompania e  

Shërbimeve Ligjore në Kosovë (KLSC). 

Qëllimi i këtij takimi ish te njoftimi me ekipin 

implementues të projektit dhe objektivat e tij, me 

ç’rast u veçuan vlerësimi i ambientit dhe 

komponentëve, identifikimi i kufizimeve, parakushteve 

dhe ofrimi i rekomandimeve konkrete, si dhe ofrimi i 

udhëzuesit për jetësim dhe zbatim të suksesshëm të 

sistemit të gjurmimit të lëndëve dhe platformës online 

të të dhënave. 

Diskutohet implementimi i aktiviteteve të 
përbashkëta të KPK-së dhe Zyrës së BE-së 
në Prishtinë 

Takimet koordinuese me institucionet ndërkombëtare  

kanë vazhduar me atë online që Kryesuesi i Këshillit 

Prokurorial të Kosovës, Jetish Maloku, ka mbajtur me 
Këshilltaren Ligjore të Zyrës së Bashkimit Evropian në 

Prishtinë, Agatha Bouten, zyrë kjo, e cila ka 

dhënë kontribut sistematik dhe të gji thanshëm për 

sistemin prokurorial, kontribut ky, i cili është e 

rëndësisë së veçantë dhe synon lehtësimin e punës dhe 

funksionimin sa më praktik të Këshillit Prokurorial.  

Këshilltarja Ligjore e Zyrës së BE-së, Agatha Bouten, 

theksoi nevojën e koordinimit të aktiviteteve të 

përbashkëta që do të zhvillohen këtë vit ndërmjet 

KPK-së dhe Zyrës së BE-së në Prishtinë, me qëllim të 

avancimit të sundimit të ligjit në Kosovë, duke shprehur  

 

përkushtimin për bashkëpunimin e mëtejshëm në 

fushën e sistemit prokurorial, në veçanti sa i përket 

çështjes së hartimit profesional të akteve nënligjore 

dhe mbështetjes së punës së komisioneve të KPK-së. 

Diskutohet realizimi i objektivave të 
komisioneve të përhershme të KPK-ë 

Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Jetish  

Maloku, ka mbajtur takim me Zëvendëskryesuesin e 

KPK-së dhe kryesuesit e sapozgjedhur të katër 

komisioneve të përhershme, me të cilët ka diskutuar 

për hartimin e planeve të punës së Komisionit për 

Çështje Normative, Komisionit për Buxhet, Financa dhe 

Personel, Komisionit për Administrimin e Prokurorive 

dhe Komisionit për Vlerësim të Performancës së  

Prokurorëve dhe zbatimi i tyre në përputhje me Planin 

e punës së KPK-së për vitin 2021.  

Me këtë rast, Kryesuesi Maloku, kërkoi nga kryesuesit 

e komisioneve të përhershme që të kenë angazhim 
maksimal për realizimin e planeve të komisioneve, por 

edhe koordinim të mirëfilltë gjatë realizimit të  

punëve, harmonizim dhe unifikim të procedurave të 

punës dhe organizimit të tyre, sepse efikasite ti i 

punëve të këtyre komisioneve ndikon drejtpërdrejt në 

efikasite tin e shumë fushave përbrenda sistemit 

prokurorial. 

Kryesuesi i KPK-së takoi Udhëheqësen e 
Sektorit të Sundimit të Ligjit në Ambasadën 
e Mbretërisë së Bashkuar 

Gjithashtu, në shkurt, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të  

Kosovës, Jetish Maloku, takoi Udhëheqësen e Sektorit 

të Sundimit të Ligjit në Ambasadën e Mbretërisë së  

Bashkuar në Prishtinë, Jennifer Blakeney, me ç’rast 

është shprehur dyanshëm gatishmëria për thellimin e 

bashkëpunimit dhe zhvillimin e qasjes së partnerite tit,  

që përmban vizione të përbashkëta për avancimin e 

sistemit prokurorial.  
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Bashkëbiseduesit janë pajtuar se do të punohet në 

mënyrë sistematike për tejkalimin e sfidave dhe 

vështirësive, me anë të angazhimit të përbashkët për 

realizimin e sundimit të ligjit në Kosovë. 

Diskutohet niveli i sigurisë dhe shkëmbimit 
i të dhënave nëpër prokurori 

Zëvendëskryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, 

Veton Shabani, ka mbajtur takim me anëtarë të 

komisioneve të përhershme, prokurorë dhe 

udhëheqësit e administratës së KPK-së, ku është 

diskutuar avancimi i shkëmbimit elektronik të të 

dhënave në mes të sistemit të Policisë së Kosovës dhe 

Sistemit për Menaxhimin Informativ të të Dhënave në 

Prokurori, duke eliminuar procesin e punës manuale 

dhe problemet, të cilat janë shfaqur si rezultat i këtij 

veprimi.  

Rrjedhimisht është diskutuar edhe niveli i sigurisë së të 

dhënave, pasi që nga muaji nëntor 2018 ka filluar 

përdorimi i SMIL-it dhe të gjitha raste regjistrohen në 

këtë sistem, kurse, në fund të takimit, është konstatuar 

që është e nevojshme që vazhdimisht të kemi takime 

të rregull ta me prokurori të dhe insti tucionet, me të 

cilat shkëmben të dhënat, me qëllim të avancimit të  

sistemeve elektronike. 

Trajnimet e profilizuara të anëtarëve të 
KPK-së, temë diskutimi mes Kryesuesit të 
KPK-së dhe përfaqësuesve të projektit 
britanik 

Trajnimet e profilizuara të anëtarëve të Këshillit 

Prokurorial të Kosovës ishin temë e diskutimit të 

Kryesuesit Maloku me Drejtorin e projektit britanik 

për forcimin e sistemit gjyqësor në Kosovë, Ken Taylor 

dhe ekspertin i projektit, Steve Pits, në të cilin morën 

pjesë edhe Drejtori Ekzekutiv i Akademisë së 

Drejtësisë, Enver Fejzullahu.   

Në këtë kuadër është cilësuar i domosdoshëm hartimi i 

një moduli të veçantë për këtë lloj trajnimi specifik 

dhe për trajnimin e trajnerëve, me qëllim të krijimit të 

qëndrueshmërisë së trajnimeve të kësaj natyre, të cilat 

mbahen në Akademinë e Drejtësisë së Kosovës.   

Bashkëbiseduesit u pajtuan për vazhdimin e 

identifikimit të çështjeve me priorite t të përbashkët në 

fushën e trajnimeve të profilizuara, të cilat do të 

ndihmojnë fuqizimin e kapaciteteve të përgjithshme të  

Këshillit Prokurorial dhe përgji thësish t sistemit 

prokurorial të Kosovës. 

 

Mbahet takimi konstituiv i Komisionit për 
Administrimin e Prokurorive 

 

Komisioni për Administrimin e Prokurorive i Këshillit 

Prokurorial të Kosovës ka mbajtur takimin konsti tuiv, 

në të cilin morën pjesë anëtarët dhe Drejtori i Njësitit 

për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë. 

 

Me këtë rast janë diskutuar një sërë çështjesh, 

përfshirë edhe rolin e rëndësishëm që do të shfaqë 

Komisioni përmes monitorimit të administrimit të  

prokurorive, si dhe ka shqyrtuar aktivi tetet e 

realizuara në vitin 2020 dhe, në këtë kontekst, edhe 

objektivat e Planit të punës për vitin 2021, si dhe 

identifikimin i tyre konkret, të harmonizuar dhe të 

unifikuar me tërësinë e aktet të planifikimit të punës 

së Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Prokurorit të 

Shtetit.     

Kryesuesi i këtij komisioni dhe pjesëmarrësit e tjerë, 
theksuan përkushtimin e tyre për t’i dhënë mbështetje 

të fuqishme Këshillit në rrugën e tij që ka përpara, 

duke potencuar njëzëri nevojën e angazhimit 

maksimal për arri tjen e objektivave institucionale për 

vitin 2021. 

Kryesuesi Maloku priti në takim Avokatin 
e Popullit 

Kryesuesi Maloku, i shoqëruar nga Zëvendëskryesuesi 

Veton Shabani, ka pritur në takim Avokatin e Popullit, 

Naim Qelaj dhe bashkëpunëtorët e tij.  

Ndër të tjera, në takim janë diskutuar çështje që kanë 

të bëjnë me bashkëpunimin e ndërsjellë, me ç’rast 

realizimi i misioneve të dyanshme do të arrihet 

përmes koordinimit të mirëfilltë, i cili do të jetë në 

funksion të mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të 

njeriut, zbatimit të ligjshmërisë dhe fuqizimit të  

sundimit të ligjit në vendin tonë. 



6 

 

 

Bashkëbiseduesit thanë se krijimi i hapësirave sa më 

të mëdha të komunikimit ndërinsti tucional lidhur me 

veprimtarinë e mbrojtjes së përbashkët të të drejtave 

të qytetarëve do të përbëjë në vetvete avancim të 

standardeve të drejtësisë në Kosovë, si dhe do të 

zbatohen proceset e të drejtave ligjore dhe 

kushtetuese të qy tetarëve të Kosovës, në pajtim me 

legjislacionin e aplikueshëm dhe standardet 

ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. 

Miratohet Strategjia për Komunikim e 
sistemit prokurorial për vitet 2021-2023 

Në takimin e 196-të, përmes komunikimit në distancë, 

KPK-ja aprovoi procesverbalet e dy takimeve të 

mëhershme, shqyrtoi Raportin për aktivitetet dhe 

rekomandimet e Koordinatorit Kombëtar për Luftimin 

e Krimit Ekonomik për periudhën teto r-dhjeto r 2020, i  

cili u miratua pas diskutimeve, me disa rekomandime. 

Pastaj është miratuar Strategjia për komunikim e 
sistemit prokurorial për vitet 2021-2023, me ç’rast 

anëtarë t e KPK-së, thanë se me këtë strategji synohet 

avancimi i komunikimit në sistemin prokurorial. 

 

Anëtarët e KPK-së gjatë këtij takimi me qëllim të 

ngritjes së efikasi teti t në trajtimin e lëndëve në 

Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorisë 

Themelore të Prishtinës, shqyrtuan dhe miratuan  

kërkesën e Kryeprokurorit të kësaj prokurorie që 

lëndët e Njësitit për luftimin e korrupsionit dhe 

krimeve ekonomike të trajtohen nga të gjithë 

prokurorët e këtij departamenti, e jo vetëm nga disa 

prokurorë siç ishte caktuar me një vendim të 

mëhershëm. 

Me tej, Këshilli mori vendim për shpalljen publike të 

konkursit për Kryeprokuror të Prokurorisë Themelore 

të Gjakovës, themeloi panelin vlerësues dhe 

komisionin për rishqyrtim lidhur me realizimin e këtij 

procesi, po ashtu ka bërë shpalljen për transferimin e 

përhershëm dhe avancimin e prokurorëve, duke 

themeluar gjithashtu Komisionin për Transferim dhe 

Avancim të Prokurorëve. 

Në këtë takim, Kryesuesi i Komisionit për Vlerësimin e 

Performancës së Prokurorëve, Ardian Hajdaraj,  

prezantoi Planin vjetor për vlerësimin e performancës 

së prokurorëve për vitin 2021, plani ky, i cili u 

miratua nga anëtarët e KPK-së. 

Në përfundim u vendos që shqyrtimi i Planit të punës 

së KPK-së për vitin 2021 të bëhet në takimin e 

ardhshëm. 

Aktivitetet e Sekretariatit të KPK-së 

Ndër aktivitetet e muajit shkurt 2021 mund të 

përmendim se ka vazhduar mbajtja e takimeve online 

me përfaqësues dhe ekspertë të institucioneve 

ndërkombëtare dhe vendore për realizimin e 

projekteve që janë në proces të punës dhe atyre që 

do të iniciohen në vijimësi, si dhe janë zhvilluar 

aktivitete në kuadër të grupit të krijuar për 

inspektimin e zbatimit të masave mbrojtëse nga Covid 

19.  

 

Një aktivitetet i rëndësishëm është realizuar me anë 

të angazhimit konkret në procesin për mbrojtjen e 

votës së qytetarëve të Republikës së Kosovës, i cili 

është realizuar ditën e zgjedhjeve, më 14 shkurt 

2021, mbështetje kjo, e cila është ofruar në kuadër të  

Dhomës Operative për procesin zgjedhor të 

Prokurorit të Shteti t, kurse në kuadër të aktivi teteve të 

tjera janë hartuar drafti i Analizës për transferimin 

dhe avancimin e prokurorëve të shtetit, drafti i 

Raporti t për zbatimin e Strategjisë kundër 

narkotikëve dhe drafti i Pyetësorit për vlerësimin e 

nevojave të sistemit prokurorial.  

 

Këtë muaj, në kuadër të punës sistematike që 

zhvillohet në Zyrën Ligjore të SKPK-së janë hartuar 

një sërë  vendimesh, analizash, ankesash, përgjigjesh 

dhe opinionesh, sipas kërkesave që janë bërë nga 

sektorë të ndryshëm të sistemit prokurorial, përfshirë  
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këtu edhe përfaqësimin e KPK-së në rastet e caktuara 

nëpër gjykata.  

 

Ndër aktivitetet e zhvilluara në fushën e komunikimit 

publik vlen të përmendet se është përgatitur një 

formë e re e Buletinit të KPK-së, që ka filluar së 

publikuari në janar të këtij viti dhe janë koordinuar 

mbajtja e Punëtorisë “Menaxhimi aktiv - sesioni 2” 

dhe trajnimet individuale të katër kryeprokurorëve 

dhe katër menaxherë të SKPK-së, të realizuar nga 

projekti holandez CILC, si dhe është prezantuar para 

anëtarëve të KPK-së koncepti i Strategjisë për 

komunikim të sistemit prokurorial 2021-2023, e cila 

është miratuar në takimin e 196-të të Këshillit.  

 

Në kuadër të zbatimit të detyrave që dalin nga 

fushën e integrimeve evropiane është mbajtur një 

punëtori për hartimin e përgjigjes strategjike për IPA-

n III dhe një takim një tjetër me përfaqësuesi t e 

projektit EUKOJUST, që ka të bëjë me zhvillimin e 

pyetësorëve të ndryshëm për nevojat e sistemit 

prokurorial, si dhe janë ofruar informata për numrin e 

rasteve të trajtuara nga PSH-ja dhe rasteve 
disiplinore.  

Rrjedhimisht janë hartuar dhe dërguar informatat e 

kërkuara në përgjigje të komenteve nga ana e BE-së 

në Planin e veprimit të ERA-s sa i përket indikatorëve 

të sistemit prokurorial dhe ka filluar përgati tja e  

Raporti t të zbatimit të Planit të punës së Këshillit 

2020 për plotësimin e pyetësori t për monitorim të  

zbatimit të këtij plani nga Lëvizja FOL. 

Gjatë këtij muaji, Departamenti për Burime 

Njerëzore, Prokurim dhe Administratë ka finalizuar 

Planin e personelit administrativ për vitin 2021 dhe 

ka realizuar trajnimet e stafi t sipas planit të  

paraparë, kurse Departamenti për Buxhet, Financa 

dhe Shërbime të Përgjithshme ka procesuar me lëndët 

e pranuara, zotimet, shpenzimet dhe regjistrimet sipas 

kronologjisë së tyre, si dhe ka punuar në proceset që 

kanë të bëjnë me pasurinë financiare - azhurnimin e 

regjistrit të pasurisë dhe vlerësimi i pasurisë.  Po gjatë 

këtij muaji janë ofruar materialet e kërkuara sipas 

mostrave nga ana e auditorëve të Zyrës Kombëtare, 

të cilët kanë vazhduar auditimin e pasqyrave vjetore 

financiare për vi tin 2020 dhe sipas rekomandimeve 

të Thesarit dhe auditorëve është bërë korrigjimi i 

pasqyrave financiare vjetore të viti t 2020 dhe është  

në proces testimi i databazave të financave, ku së 

bashku me stafin e IT-së është duke u bërë identifikimi 

i ndryshimeve në këtë databazë. 

Nga ana tjetër, Departamenti i Teknologjisë 

Informative ka përgati tur kërkesa dhe specifikacionin 

teknik për Ambasadën Amerikane për mbështetje në 

sigurimin e pajisjeve për Dhomën e të Miturve, planin 

për shpërndarjen e pajisjeve të rrjeti t, si dhe ka 

publikuar sistemin i cili mundëson menaxhimin e 

proceseve të financave në Divizionin e Financave, 

softuer ky, i dizajnuar dhe zhvilluar nga Departamenti  

i TI-së. Gjithashtu me përfaqësues të projektit të  

Korporatës së Sfidave të Mileniumit është diskutuar 

ofrimi i mbështetjes për avancimin e SMIL-it dhe 

uebportali t, me qëllim të ngritjes së transparencës.  

Ndërkohë është publikuar edhe versioni i ri i 

ndërlidhjes së sistemit të Policisë së Kosovës dhe SMIL-

it, i cili mundëson që të dërgohen më shumë të dhëna. 

Po ashtu është mbajtur takimi me projektin EUKOJUST 

të Bashkimit Evropian, ku është diskutuar ofrimi i 

mbështetjes për avancimin e infrastrukturës së TI-së, 

planin strategjik të TI-së dhe menaxhimin e arkivave 

të prokurorive, si dhe është mbajtur një takim me 

përfaqësuesit e Parlamentit të Kosovës dhe 

institucioneve të tjera, në të cilin është prezantuar 

sistemi i ri elektronik që mundëson shfaqjen e ligjeve 

dhe ndryshimeve ligjore. 

Aktivitetet e Njësitit për Shqyrtimin e 
Performancës së Prokurorisë 

 
Pjesë të aktiviteteve në muajin shkurt 2021 nga ana e 

Njësitit për Shqyrtimin e Performansës së Prokurorisë  

ishte edhe përgatitja e të dhënave të nevojshme 

statistikore dhe zbatimi i punëve të tjera në 

kompetencë të tij.  

Aktivitetet e Zyrës së Statistikave janë përqendruar 
në grumbullimin e të dhënave nga prokurorët dhe 

përpilimin e pasqyrave për ngarkesën dhe 

efikasite tin e prokurorëve, për secilin veç e veç, në 

zgjidhjen e lëndëve nga regjistrat: PP, PPM, PPN, PPP 

dhe NJN, për muajin janar, 2021, pastaj grumbullimin 

e të dhënave për gjendjen e rasteve nëpër 

prokurori, sipas regjistrave:  PP, PPM, PPN, PPP dhe 

NJN dhe departamenteve, kurse nga aplikacioni 

Norma ka gjeneruar të dhënat statistikore nga 

Mekanizmi përcjellës i veprave karakteristike, për 

secilin grup veç e veç, si  dhe ka përpiluar Raportin  

për muajin dhe ka përgati tur përgjigje në 12 kërkesa 

e parashtruara për të dhëna të ndryshme statistikore.  
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