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1. Aktivitetet e Këshillit Prokurorial të Kosovës

Mbahet takimi i 189-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës
Prishtinë, 3 nëntor 2020 – Këshilli Prokurorial i Kosovës, i drejtuar nga Kryesuesi Bahri
Hyseni, ka zhvilluar mbledhjen e rregullt, të 189-tën me radhë, nën masat e mbrojtjes nga
pandemia dhe përmes komunikimit në distancë, në të cilën ka miratuar një sërë aktesh
dhe veprimesh procedurale nga fushat e përgjegjësive të tij kushtetuese dhe ligjore.
Takimi i sotëm ka filluar me dhënien e betimit të anëtarit të Këshillit Prokurorial të
Kosovës nga radhët e Prokurorisë Themelore në Gjakovë, Armend Zenelaj, kurse në
vazhdim është bërë aprovimi i listës së prokurorëve që do të shërbejnë në panelet
hetimore lidhur me procedurën disiplinore ndaj prokurorëve.
Po ashtu, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka marrë vendim për shpalljen e konkurseve për
Kryeprokuror të Prokurorisë së Apelit dhe kryeprokurorë të prokurorive themelore të
Gjilanit, Prizrenit, Pejës, Gjakovës, Mitrovicës dhe Ferizajt.
2

Me këtë kontekst, KPK-ja ka themeluar panelet vlerësuese për emërimin e
Kryeprokurorit të Prokurorisë së Apelit dhe kryeprokurorëve të prokurorive Themelore
të Gjilanit, Prizrenit, Pejës, Gjakovës, Mitrovicës dhe Ferizajt, si dhe ka themeluar
komisionet për rishqyrtim.

U mbajt aksioni vullnetar i dhurimit të gjakut në sistemin prokurorial
Prishtinë, 4 nëntor 2020 – Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe institucioni i Prokurorit të
Shtetit në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Kosovës për Transfuzion të Gjakut
kanë organizuar një aksion vullnetar për dhurim të gjakut, me ç ‘rast ftesës për dhurim
iu përgjigjën një numër i madh i zyrtarëve të sistemit prokurorial.
Bashkëpunimi ndërinstitucional i sistemit prokurorial dhe Qendrës Kombëtare të
Transfuzionit të Gjakut ka vazhduar duke u rritur në saje të interesimit të dyanshëm për
të bërë akte të tilla humanitare që shpëtojnë jetë njerëzish.
Qendra Kombëtare e Kosovës për Transfuzion të Gjakut ka vlerësuar lart iniciativën e
dhurimit të gjakut, duke shprehur mirënjohje për të gjithë dhuruesit vullnetarë të gjakut.
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Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi mes KPK-së dhe AKK-së
Prishtinë, 17 nëntor 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial i Kosovës, Bahri Hyseni dhe
Drejtori Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Avni Ahmeti, kanë nënshkruar një
memorandum bashkëpunimi për ofrimin e qasjes ndërinstitucionale në të dhënat
elektronike.
Konkretisht, qëllimi i nënshkrimit të këtij memorandumi është krijimi i bashkëpunimit
për qasje në Regjistrin për të drejtat në pronën e paluajtshme, me ç’rast Këshilli
Prokurorial dhe Agjencia Kadastrale do të përgatisin Procedurën Standarde të Veprimit
për ofrimin e të dhënave, të cilat do të jenë të qasshme vetëm nga përdoruesit e autorizuar
në të dyja institucionet.
Gjithashtu, gjatë ceremonisë së nënshkrimit, Kryesuesi Hyseni dhe Drejtori Ahmeti, kanë
thënë se ky memorandum do të avancojë bashkëpunimin në mes të dy institucioneve dhe
do të ngritë efikasitetin për luftimin e dukurive kundërligjore.
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Planifikimet strategjike, temë e trajnimit për zhvillimin e kapaciteteve të
sistemit prokurorial
Prishtinë, 18 nëntor 2020 – Në kuadër të projektit të Luksemburgut për zhvillimin e
kapaciteteve të sistemit prokurorial për zbatimin e MSA-së, Këshilli Prokurorial i
Kosovës (KPK) ka organizuar një trajnim për identifikimin e problemeve dhe
prioritizimin e objektivave dhe planifikimit strategjik në sistemin prokurorial, i cili është
zhvilluar përmes platformës online për dy ditë me radhë.
Ky trajnim është zhvilluar nga eksperti gjerman, Klaus Erdmann, kurse pjesëmarrës ishin
anëtarët e rinj të zgjedhur të Këshillit Prokurorial të Kosovës, udhëheqësit e njësive të
Sekretariatit të KPK-së dhe zyrtarët administrativë.
Gjatë trajnimit janë prezantuar dhe diskutuar mënyrat, format, metodat dhe shembuj të
hartimit të dokumenteve strategjike dhe janë simuluar edhe detyra praktike, me ç’rast
janë prezantuar ide të ndryshme për përgatitjen e një dokumenti strategjik.
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Gjithashtu në fokus të trajnimit ishte edhe identifikimi dhe vlerësimi i problemeve, duke
përcaktuar kontekstin e tyre dhe duke kryer analizën e shkakut dhe pasojës së tyre, pastaj
prioritizimi i objektivave të veçanta dhe të përgjithshme me anë të tabelave planifikuese
për një fushë të caktuar, si dhe përkufizimi i elementeve të dokumenteve strategjike të
sistemit prokurorial.

Caktohet ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore të
Gjilanit
Prishtinë, 24 nëntor 2020 – Këshilli Prokurorial i Kosovës, i drejtuar nga Kryesuesi Bahri
Hyseni, ka mbajtur takimin e 190, nën masat e mbrojtjes nga pandemia dhe përmes
komunikimit në distancë.
Takimi i sotëm ka filluar me prezantimin e listës me emrat e prokurorëve që kanë
aplikuar për pozitën e kryeprokurorit në Prokurorinë e Apelit dhe 7 prokuroritë
themelore, ndërsa u tha se lista nuk është përfundimtare, sepse duhet pritur edhe
aplikimet eventuale që mund të vijnë përmes postës.
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Po ashtu, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka shqyrtuar dhe miratuar Raportin 9 mujor,
janar-shtator 2020, për veprat penale karakteristike të Mekanizmit Përcjellës
Ndërinstitucional, dhe Dokumentin për politikat e trajnimit për prokurorët dhe stafin
administrativ të sistemit prokurorial.
Gjatë takimit të sotëm, KPK ka caktuar prokurorin Shaban Spahiu ushtrues të detyrës së
Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore të Gjilanit, pozitë të cilën do ta mbajë deri në
zgjedhjen e Kryeprokurorit të ri.
KPK në këtë takim ka autorizuar Komisionin për Çështje Normative të përgatis
Udhëzuesin për qasjen e avokatëve në objektet e sistemit prokurorial të Republikës së
Kosovës.
Po gjatë këtij takimi, zyrtari i Burimeve Njerëzore, Sajmir Gjoci, është caktuar zyrtar për
mbrojtjen e të dhënave personale në sistemin prokurorial, paraprakisht anëtarët e
Këshillit votuan për lirimin nga detyra të zyrtarit që deri më sot e ka ushtruar këtë pozitë.
Në fund të këtij takimi, Këshilli miratoi vlerësimin e dytë të performancës në mandatin
fillestar të 20 prokurorëve të Shtetit, të cilët do të propozohen te institucioni i Presidentit
të Republikës së Kosovës për dekretim me mandat të përhershëm.
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Diskutohet Draftrregullorja për angazhimin e përkthyesve dhe interpretëve në
sistemin prokurorial
Prishtinë, 25 nëntor 2020 – Është mbajtur takimi i radhës i Komisionit për Çështje
Normative i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesi i tij, Zejnullah
Gashi, ku u diskutua drafti i Rregullores për angazhimin dhe përcaktimin e tarifave për
kompensimin e përkthyesve dhe interpretëve në sistemin prokurorial.
Anëtarët e Komisionit për Çështje Normative dhe përfaqësuesit e Zyrës Ligjore
diskutuan për kriteret për angazhimin e interpretëve dhe përkthyesve, procedurën për
angazhimin e tyre, skemën e kompensimit, si dhe tema të tjera që kanë të bëjnë me këtë
draftrregullore.
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KPK, FOL, Internews Kosova dhe Debate Center nënshkruan memorandum
mirëkuptimi
Prishtinë, 25 nëntor 2020 – Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), Fol, Internews Kosova
dhe Debate Center sot kanë nënshkruar memorandum mirëkuptimi.
Ky memorandum u nënshkrua me qëllim të zbatimit të projektit “Sistemi i Drejtësisë në
Kosovë i Përgjegjshëm, i Besueshëm dhe Transparent”, i cili është financuar nga INL
(Byroja e Narkotikëve Ndërkombëtar dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit) dhe do të
zbatohet nga Fol, Internews Kosova dhe Debate Center.
Qëllimi i këtij memorandumi është të përcaktojë veprimet e përbashkëta ndërmjet KPKsë dhe FOL, Internews Kosova dhe Debate Center për zbatimin e projektit i cili ka për
qëllim rritjen e transparencës dhe llogaridhënies në Sistemin Drejtësisë në Kosovë.
Memorandumi ka paraparë shumë aktivitete që duhet ndërmarrë nga palët nënshkruese
me qëllim të realizimit të projektit të lartcekur.
Ky memorandum është në vazhdën e aktiviteteve të Këshillit Prokurorial të Kosovës për
ngritjen dhe fuqizimin e komunikimit dhe bashkëpunimit me shoqërinë civile.
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Kryesuesi i KPK-së, Bahri Hyseni, pas nënshkrimit të memorandumit tha se institucioni
që ai kryeson e vlerëson kontributin e shoqërisë civile në fushën e sundimit të ligjit dhe
mbeten përherë të gatshëm për fuqizim të bashkëpunimit.

Punëtori lidhur me procesin e përzgjedhjes së kryeprokurorëve të rinj
Prishtinë, 27 nëntor 2020 – Anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) kanë marrë
pjesë në punëtorinë e organizuar nëpërmjet video konferencës nga projekti britanik
“Forcimi i Sistemit të Drejtësisë në Kosovë”, ku është diskutuar zbatimi i formularëve të
vlerësimit në procesin e përzgjedhjes së kryeprokurorëve.
Në hapje të kësaj punëtorie, Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni,
ka vlerësuar angazhimin e projektit britanik në ngritjen e kapaciteteve profesionale të
anëtarëve të KPK-së, për zhvillimin e procesit të përzgjedhjes së kryeprokurorëve të
shtetit. Ai shtoi se kjo punëtori është shumë e rëndësishme sepse KPK shumë shpejtë
pritet të zgjedhë Kryeprokurorin e Prokurorisë së Apelit dhe kryeprokurorët e 6
prokurorive themelore.
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Gjatë këtij trajnimi është diskutuar për përgatitjen, strukturimin dhe objektivin e
intervistës, hartimin e pyetjeve, metodologjinë e vlerësimit dhe për shumë veprime tjera
që mund të realizohen gjatë procesit për zgjedhjen e kryeprokurorëve të prokurorive.

Diskutohet procesi i Rishikimit Funksional të Sektorit të Sundimit të Ligjit
Prishtinë, 30 nëntor 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni dhe
ai i Këshillit Gjyqësor, Skender Çoçaj, janë takuar me Ministrin e Drejtësisë, Selim Selimi,
ku kanë diskutuar për hapat e veprimit drejt finalizimit të draftit të parë të Strategjisë që
del nga procesi i Rishikimit Funksional të Sektorit të Sundimit të Ligjit.
Gjatë këtij takimi, është dakorduar që ekipet e Ministrisë së Drejtësisë dhe dy këshillave
KPK-së dhe KGJK-së, të takohen për t’i adresuar komentet dhe për të finalizuar
rekomandimet që përfshihen në Strategji.

11

Në këtë takim është diskutuar edhe për adresimin e komenteve që kanë të bëjnë me
finalizimin e Projektligjit për Gjykatën Komerciale, si dhe për ndryshimet e nevojshme
legjislative të sistemit prokurorial.
Kryesuesit e KPK-së dhe KGJK-së, shprehën gatishmërinë e të dy këshillave për
bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, me qëllim që përmes procesit të rishikimit
funksional si dhe avancimit të legjislacionit të adresohen sfidat e sistemit prokurorial dhe
atij gjyqësor.
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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, Drejtori i Përgjithshëm i
Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës ka zhvilluar takime të ndryshme, duke iu
përshtatur rrethanave të krijuara nga Covid-19. 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 mbajtur takime te rregullta javore me Kryesuesin e KPK-së lidhur me aktivitetet
kryesore të Këshillit dhe Sekretariatit;
Është koordinuar mbajtja e takimit të 189-të dhe 190-të të Këshillit Prokurorial të
Kosovës;
Janë koordinuar proceset e punës me të gjitha prokuroritë;
Është bërë koordinimi i vazhdueshëm i punëve me stafin e sekretariatit;
Janë mbajtur takime me përfaqësues të projekteve të ndryshme që mbështesin
sistemin prokurorial të Kosovës;
Në bashkëpunim me Drejtorin e NJShPP-së ka përgatitur dokumentin për politikat e
trajnimit për prokurorë dhe stafin administrativ;
Janë zhvilluar procese të shumta të auditimit të brendshëm në Zyrën për Mbrojtje dhe
Ndihme Viktimave;
Janë hartuar dhe dërguar përgjigjet në kërkesën e Ministrisë së Punëve të Jashtme
lidhur me inputet e KPK-së për takimin e radhës për stabilizim asocimin;
Është dërguar përgjigje në kërkesën e Zyrës së BE-së lidhur me konfiskimin dhe
sekuestrimin;
Është mbajtur takimi përgatitor dhe janë bërë përgatitjet për takimin e Komitetit të
Përbashkët Monitorues për IPA;
Janë certifikuar 749 lëndë;
Janë pranuar 732 lëndë dhe
Janë kontrolluar 746 lëndë.
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Zyra për Komunikim Publik











Ka hartuar 10 komunikata;
Ka hartuar dy njoftim dhe dokumente të tjera;
Ka përgatitur monitorimin ditor;
Ka përgatitur përgjigje për media;
Ka përgatitur draftin e parë të Broshurës informuese të KPK-së dhe PSH-së;
Ka lekturuar dokumente dhe materiale të ndryshme të sistemit prokurorial;
Ka mbajtur një takim i grupit për hartimin e Strategjisë së re për komunikim;
Ka mbështetur Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës në fushën e
komunikimit;
Ka plotësuar uebportalin e sistemit prokurorial të Kosovës me materiale dhe ka bërë
përmirësimin, lekturimin dhe redaktimin e tyre;
Ka bërë menaxhimin e vazhdueshëm të e-mail-it të KPK-së, ku adresohen të gjitha
kërkesat e qytetarëve, mediave.

Zyra Ligjore










Ka ofruar mbështetje profesionale për Zyrën e Kryesuesit;
Ka ofruar mbështetje profesionale për Zyrën e Drejtorit;
Ka ofruar mbështetje profesionale për njësitë e tjera të Sekretariatit;
Ka draftuar vendimet e Këshillit Prokurorial;
Ka mbështetur Komisionin për Çështje Normative;
Ka bërë përfaqësimin gjyqësor në çështjen kontestimore, ku KPK-ja ka qenë palë e
procedurave kontestimore;
Ka hartuar procesverbalin e takimit të 188 dhe 189 të KPK-së;
Ka zhvilluar aktivitete në kuadër të Komisionit Disiplinor të Sekretariatit të KPK-së;
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:
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Është bërë verifikimi dhe evidentimi i pushimeve për staf dhe prokurorë;
Janë përgatitur informata për Auditorin e Zyrës Kombëtare të Auditimit;
Janë përgatitur formular retroaktiv, formularët me ndryshime në paga dhe kujdestari;
Me kërkesë të Zyrës së Kryesuesit të KPK-së është përgatitur një raport lidhur me
rastet disiplinore;
Janë sistemuar dokumente në E-Arkivë;
Janë përgatitur dhe shpallur dy konkurse:
Është nënshkruar kontrata për projektin: Furnizimi, monitorimi dhe funksionalizimi
i pajisjeve për kontroll dhe barriera në objektin e Sistemit Prokurorial;
Është nënshkruar kontrata për projektin: Furnizim me pajisje të ndryshme për zyre,
për nevojat e Sistemit Prokurorial;
Është nënshkruar kontrata për projektin: Furnizim me pajisje të IT-së për nevoja të
Sistemit Prokurorial;
Janë përkthyer 288 faqe dokumente të ndryshme dhe 7 orë përkthim simultant;

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 përgatitur draftplanet e punës për njësitë e departamentit për vitin 2021;
Janë përgatitur informata për Auditorin e Zyrës Kombëtare të Auditimit;
Është përgatitur Raporti sipas programeve dhe kategorive ekonomike për periudhën
janar-nëntor2020;
Janë bërë barazimet ditore të shpenzimeve me Thesarin;
Është mbikëqyrë, monitoruar dhe koordinuar çështja e sigurisë;
Janë zotuar 1039 lëndë;
Janë shpenzuar 749 lëndë;
Janë regjistruar 642 lëndë;
Janë pranuar 688 lëndë dhe
Janë kontrolluar 690 lëndë.
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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:













Janë miratuar dy Procedura Standarde të Operimit: për sigurinë e informacionit dhe
të menaxhimit të procesit të punës në Infrastrukturën e TI;
Është përgatitur raporti i veçantë për secilën Prokurori Themelore për mënyrën e
zbatimit të shkëmbimit elektronik te të dhënave në mes të prokurorisë – policisë;
Është publikuar versioni i sistemit elektronik për menaxhimin e dosjes së
prokurorëve si dhe është bërë migrimi i të gjitha të dhënave nga sistemi i vjetër në
sistemin e ri;
Është vendosur versioni i ri i SMIL i cili përfshin implementimin e të gjitha kërkesat
qe i kemi pranuar nga stafi i prokuroreve themelore për editimin e të dhënave;
Është zhvilluar moduli i regjistrim të faturave në sistemin elektronik të menaxhimi të
financave (e-financa);
Është avancuar Sistemi elektronik i menaxhimit të rasteve në ZMNV duke vendosur
vegla i cili mundëson ofrimin e informatave shtesë për rastin;
Është finalizuar dokumenti i Politikave të sigurisë së Qendrës së të dhënave, e cila
përfshin sigurinë fizike dhe sigurinë e informacionit;
Është implementuar rrjeti sekondar i internetit në nivel të sistemit prokurorial. Kjo
do të ndikoj që të kemi internet stabil dhe pa ndërprerje në çdo kohë;
Është përgatitur raporti i implementimit të sistemit të sigurisë (kamerat dhe bravave
elektrike) për të gjitha prokurorit themelore;
Është bërë implementimi i platformës (GG) së re për shkëmbimin elektronik të të
dhënave në mes të regjistrit fizik, regjistrit të bizneseve dhe SMIL;
Është zhvilluar moduli administrimit të stafit të KPK në sistemin elektronik të
menaxhimi të financave (e-financa).
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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 është 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.
Zyra për Mbikëqyrje, Analitikë dhe Verifikim Prokurorial
Gjatë këtij muaji ka realizuar aktivitetet si në vijim:












Është mbështetur procesi i zgjedhjes së Kryeprokurorëve përmes zyrtarit të
caktuar të ZMAVP-së;
Është mbështetur Komisioni në procesin e hartimit të provimit për rekrutimin e
prokurorëve të rinj;
Është hartuar Raporti nëntëmujor i punës së Prokurorit të Shtetit;
Është përgatitur raporti informues për numrin e prokurorëve aktiv, prokurorët e
emëruar, prokurorëve që ju ka pushuar funksioni, avancimet dhe transferimet e
prokurorëve të shtetit për vitet 2019 dhe 2020;
Është mbështetur Komisioni për Administrimin e Prokurorive;
Janë përditësuar të dhënat në dosjet e prokurorëve - SEMDP, si dhe janë ofruar
informatat e kërkuara për proceset e ndryshme që janë duke u zhvilluar në
sistemin prokurorial;
Është verifikuar përmbushja e kërkesave për zhvillimi të SEMDP dhe janë dhënë
komentet shtesë në modulin Prokurorët të cilat i janë dërguar kompanisë për tu
përfshirë në versionin përfundimtarë;
Janë nxjerrë të dhënat statistikore lidhur me numrin e rasteve për dhunën në
familje për vitin 2019 dhe 2020;
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Janë nxjerrë dhe raportuar të dhënat për prokurorët me mandat fillestar me qëllim
të plotësimit të dokumentacionit për rekomandimin e tyre për riemërim;

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







Ka grumbulluar të dhëna nga prokurorët dhe ka përpiluar pasqyra për ngarkesën
dhe efikasitetin e prokurorëve në zgjidhjen e lëndëve nga regjistrat: PP, PPM, PPN,
PPP dhe NJN, për secilin prokuror veç e veç për muajin Tetor, 2020;
Ka grumbulluar të dhëna për gjendjen e rasteve nëpër prokurori sipas regjistrave:
PP, PPM, PPN, PPP dhe NJN dhe departamenteve dhe nga aplikacioni kriMKorr
ka gjeneruar të dhënat statistikore nga Mekanizmi përcjellëse i veprave
karakteristike si dhe ka përpiluar Raportin për muajin Tetor;
Ka përgatitur përgjigje në 10 kërkesa e parashtruara për të dhëna të ndryshme
statistikore;
Ka përpiluar në qarkore njoftuese për mes të cilës i ka njoftuar prokurorët për
afatet e tërheqjes së kopjes së aplikacionit Norma, me qëllim të përllogaritjes së
përqindjes së përmbushjes së Normës Orientuese për vitin 2020;

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


Ka mbështetur organizimin dhe monitorimin e trajnimeve të organizuara për
prokurorë dhe staf administrativ të sistemit prokurorial me temë: “Liria e
shprehjes dhe Shpifja’, “Angazhimi i fëmijëve në forma të rënda të punës dhe punë
të detyruara”, “Integriteti dhe sjelljet etike”, “Hetimet në Internet në rastet e
trafikimit me njerëz dhe çështjet që ndërlidhem me format e shfrytëzimit të
fëmijëve ”, “Program i Specializuar Trajnimi - Krimi kibernetik dhe provat
elektronike - Sesioni III” dhe “Shkathtësitë e përfaqësimit në gjykim”.
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