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1. Aktivitetet e Këshillit Prokurorial të Kosovës 

 

 

KPK dhe OAK në koordinim të vazhdueshëm ndërinstitucional 

Prishtinë 1 shtator 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni, i 

shoqëruar nga anëtari i Këshillit, Arben Ismajli, ka pritur në takim kryetarin e Odës së 

Avokatëve të Kosovës, Behar Ejupi dhe nënkryetarin Naim Rudari. 

 

Qëllimi i takimit ishte thellimi i bashkëpunimit në mes të Këshillit Prokurorial të Kosovës  

dhe Odës së Avokatëve të Kosovës, përmes koordinimit në krijimin e politikave për 

fuqizimin e aktiviteteve dhe realizimin e objektivave ndërinstitucionale. 

 

Me këtë rast, kryesuesi Bahri Hyseni tha se KPK është në koordinim të vazhdueshëm me 

të gjitha prokuroritë me qëllim të krijimit të kushteve sa me të mira për veprimtarinë e 

avokatëve brenda sistemit prokurorial dhe për thellimin e bashkëpunimit në mes të dy 

institucioneve, me qëllim të funksionimit dhe fuqizimit të sistemit të drejtësisë. 
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Kryetari i Odës, Behar Ejupi, vlerësoi bashkëpunimin me sistemin prokurorial, ndërsa 

shprehi nevojën për ngritjen dhe thellimin e mëtejmë të bashkëpunimit në mes të dyja 

institucioneve, me qëllim të eliminimit të sfidave eventuale. 

 

Bashkëbiseduesit u pajtuan që të vazhdojnë me komunikim të rregullt ndërinstitucional 

për identifikimin e çështjeve që janë me rëndësi për të dyja institucionet dhe për t’i 

avancuar bashkërisht proceset. 

 

 

Kryesuesi i KPK-së, Bahri Hyseni, ka takuar kryetarin e OPK-së, Arben Gashi 

Prishtinë 7 shtator 2020 – Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bahri Hyseni,  ka 

pritur në takim kryetarin e Odes së Përmbaruesve të Kosovës, Arben Gashi. 
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Qëllimi i takimit ishte thellimi i bashkëpunimit në mes të Këshillit Prokurorial të Kosovës  

dhe Odës së Përmbaruesve të Kosovës, përmes komunikimit të vazhdueshëm  

ndërinstitucional. 

 

Me këtë rast, kryesuesi Bahri Hyseni, tha se KPK-ja e vlerëson punën e përmbaruesve 

privatë, të cilët me aktivitetet e tyre mundësojnë realizimin e të drejtave të personave 

fizikë dhe juridikë, por edhe kanë lehtësuar punën e institucioneve të tjera të sistemit të 

drejtësisë. 

 

Kryetari i Odës së Përmbaruesve të Kosovës, Arben Gashi, vlerësoi bashkëpunimin me 

institucionet e sistemit të drejtësisë, ndërsa shprehu gatishmërinë për vazhdimin dhe 

thellimin e mëtejmë të bashkëpunimit në mes të KPK-së dhe OPK-së.  

 

Bashkëbiseduesit u pajtuan q të zhvillojnë aktivitete të përbashkëta përmes trajnimeve të 

prokurorëve dhe përmbaruesve nga fusha e përmbarimit, si dhe të jenë në komunikim të 

rregullt ndërinstitucional, me qëllim të koordinimit në avancimin dhe fuqizimin e 

sistemit të drejtësisë në Kosovë. 
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Draftrregullorja për vlerësimin e performancës së prokurorëve i propozohet 

KPK-së për miratim 

Prishtinë, 9 shtator 2020 – Grupi punues për hartimin e Rregullores për vlerësimin e 

performancës së prokurorëve, i udhëhequr nga Kryesuesi i Komisionit për Çështje 

Normative, Zejnullah Gashi, ka mbajtur një takim, në të cilin kanë marrë pjesë anëtarët e 

këtij grupi, anëtarët e Komisionit për Çështje Normative, përfaqësues ambasadash 

(përmes videokonferencës), Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të KPK-së, Drejtori i 

Njësitit për Shqyrtimin e Perfomancës së Prokurorëve dhe përfaqësuesit e Zyrës Ligjore 

të Këshillit Prokurorial. 

 

Qëllimi i takimit të sotëm ishte shqyrtimi përfundimtar i draftit të Rregullores për 

vlerësimin e performancës së prokurorëve, rregullore kjo, e cila është e një rëndësie të 

veçantë për lehtësimin e punës dhe funksionimit sa më praktik të procedurave për 

vlerësimin e performancës së prokurorëve. 

 

Gjatë takimit, pjesëmarrësit ka dhënë komentet dhe pas shqyrtimit të tyre nga anëtarët e 

Grupit punues, ato që kanë pasur relevancë janë integruar në draftin e rregullores. Vlen 

të ceket se në draftin e kësaj rregulloreje janë përfshirë edhe komentet e propozuara nga 

organizatat e shoqërisë civile, të cilat merren me fushën e drejtësisë në Kosovë. 

 

Pas trajtimit të këtyre komenteve, kryesuesi i takimit ka shprehur falënderim për 

pjesëmarrësit që kanë dhënë kontributin e tyre. 

 

Në fund të takimit, anëtarët e Komisionit për Çështje Normative janë pajtuar që ky draft 

t’i propozohet Këshillit për miratim në takimin e radhës. 

 



 

6 

 

 
Drejtori Krasniqi ka mbajtur takim me administratorët e prokurorive 

Prishtinë, 10 shtator 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 informimi, koordinimi dhe planifikimi i punëve. 

 

Me këtë rast, Drejtori Krasniqi nga administratorët është njoftuar për aktivitetet që janë 

duke i zhvilluar me qëllim të mbarëvajtjes së punëve dhe realizimit të objektivave të 

administratës së prokurorive. 

 

Në këtë takim janë diskutuar disa pika që lidhen me aktivitetet e përditshme të 

administratës së prokurorive dhe forma e realizimit të tyre gjatë periudhës së pandemisë 

COVID-19. 
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Po ashtu, është diskutuar për Projektin e menaxhimit elektronik të lëndëve (SMIL), 

konkretisht për aktivitetet e fundit që janë realizuar me qëllim të implementimit të plotë 

të tij. 

 

Gjatë këtij takimi është diskutuar edhe për nivelin e sigurisë nëpër prokurori, pushimet 

vjetore, mbarëvajtjen e objekteve, nevojat për furnizim, realizimin e obligimeve dhe tema 

tjera që lidhen me aktivitetet e prokurorive. 

 

Drejtori Krasniqi, nga administratorët ka kërkuar përkushtim, angazhim në punë dhe 

shtim të aktiviteteve gjithnjë duke respektuar rekomandimet për mbrojtje nga pandemia 

COVID-19, me qëllim që deri në fund të arrihen objektivat e parapara për vitin 2020.   

 

 
 

Shqyrtohet drafti i Rregullores për protokollimin, administrimin dhe 

arkivimin e dokumenteve në KPK 

Prishtinë, 11 shtator 2020 – Komisioni për Çështje Normative i Këshillit Prokurorial të 

Kosovës, i kryesuar nga prokurori Zejnullah Gashi, ka mbajtur takimin e radhës, me 



 

8 

 

ç’rast në rend të ditës ishte shqyrtimi i draftit të Rregullores për protokollimin, 

administrimin dhe arkivimin e dokumenteve në KPK. 

 

Rrjedhimisht, gjatë takimit, u theksua se me këtë draftrregullore përcaktohen për herë të 

parë rregullat procedurale të pranimit, dorëzimit, ruajtjes, klasifikimit, përpunimit të 

shkresave dhe arkivimit të lëndëve në KPK, si dhe rregullohet procesi i punës që nga 

evidentimi fillestar gjer në arkivimin e plotë të materialeve të ndryshme, përfshirë kopjet 

fizike dhe elektronike. 

 

Në përmbyllje, kryesuesi i këtij Komisioni, Zejnullah Gashi, ka theksuar se grupi punues 

për hartimin e këtij drafti edhe përkundrejt të gjitha sfidave të krijuara nga pandemia 

Covid 19 është angazhuar në mënyrë sistematike për hartimin e tij, ngaqë ky akt nënligjor 

ka një rëndësi të madhe për standardizimin e procesit të punës në sektorët përkatës të 

sistemit prokurorial. 

 

 

Drejtori Krasniqi ka mbajtur takim me udhëheqësit e njësive të Sekretariatit 
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Prishtinë, 15 shtator 2020 – Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial 

të Kosovës (SKPK), Lavdim Krasniqi, ka mbajtur takim me udhëheqësit e 

departamenteve dhe njësive tjera të SKPK-së. 

 

Me këtë rast, udhëheqësit e departamenteve kanë prezantuar aktivitetet që planifikojnë  

t’i realizojnë deri në fund të vitit. 

 

Ndërsa, Drejtori Krasniqi nga të gjithë udhëheqësit e njësive të sekretariatit ka kërkuar 

angazhim të vazhdueshëm në punë dhe realizim të planifikimeve të parapara. Po ashtu, 

ai ka kërkuar edhe fillim të analizimit për planifikim të hershëm të planeve të punës për 

vitin 2021. 

 

Në këtë takim janë diskutuar edhe disa pika që lidhen me aktivitetet e përditshme të 

Sekretariatit dhe forma e realizimit të tyre gjatë periudhës së pandemisë COVID-19. 

 

 
 

Finalizohet Draftrregullorja për dosjen personale të Prokurorit të Shtetit   
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Prishtinë, 17 shtator 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 dhe u finalizua Draftrregullorja për dosjen personale të Prokurorit 

të Shtetit. 

 

Anëtarët e Komisionit për Çështje Normative, Drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit, 

përfaqësuesi nga Shoqëria Civile, si dhe përfaqësuesit nga Zyra Ligjore diskutuan për 

Njësinë përgjegjëse e cila do të menaxhojë, ruaj dhe përditësojë dosjen e Prokurorit të 

Shtetit, për detyrat e njësisë përgjegjëse dhe për pika tjera të kësaj rregulloreje. 

 

Në fund të takimit, anëtarët e Komisionit për Çështje Normative janë pajtuar që ky draft 

t’i propozohet Këshillit për miratim në takimin e radhës. 

 

 
Mbahet takimi i 185-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës 

Prishtinë, 23 shtator 2020 – Nën masat e mbrojtjes nga pandemia dhe përmes 

komunikimit në distancë, Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), i udhëhequr nga 

Kryesuesi i tij, Bahri Hyseni, ka mbajtur takimin e 185-të me radhë. 

 

Në fillim të këtij takimi prokurorja Laura Pula si anëtare e Komisionit mbikëqyrës ka 

raportuar për 6 mujorin e parë të vitit 2020, për zbatimin e Planit strategjik dhe Planit të 



 

11 

 

veprimit për luftimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike, ndërsa, Koordinatori 

Kombëtar për luftimin e krimit ekonomik, Shqipdon Fazliu ka raportuar për periudhën 

prill - qershor 2020, për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordinatorit Kombëtar për 

luftimin e krimit ekonomik, raporte të cilat edhe janë miratuar nga KPK-ja. 

 

Me tej, anëtarët e KPK-së kanë shqyrtuar dhe miratuar Rregulloren për protokollimin, 

administrimin dhe arkivimin e dokumenteve në Këshillin Prokurorial të Kosovës. 

 

Takimi ka vazhduar me raportimet e kryesuesve të komisioneve të përhershme të KPK-

së, për punën e komisioneve që ata udhëheqin. 

 

Pas skadimit të mandatit të Kryeprokurorit të Prokurorisë së Apelit, Haxhi Derguti, 

anëtarët e KPK-së caktuan të njëjtin ushtrues të detyrës, deri në zgjedhjen e 

Kryeprokurorit të kësaj prokurorie. 

 

Në këtë takim janë mbajtur seanca dëgjimore për dy raste disiplinore ndaj dy 

prokurorëve të Prokurorisë Themelore të Prishtinës dhe janë marrë vendimet përkatëse 

e të cilat do të bëhen publike pasi që të bëhen përfundimtare, ashtu siç është e përcaktuar 

me ligj. 
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Diskutohet dorëzimi i lëndëve në Agjencinë Shtetërore të Arkivave  

Prishtinë, 28 shtator 2020 – Anëtari i Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Zejnullah 

Gashi, është takuar me Kryeshefin Ekzekutiv të Agjencisë Shtetërore të Arkivave të 

Kosovës (ASHAK), Bedri Zyberaj, me të cilin ka diskutuar për thellimin dhe avancimin e 

bashkëpunimit ndërinstitucional në fushën e arkivave.     

  

Në këtë kontekst është diskutuar edhe mundësia e dorëzimit të lëndëve të vjetra që 

gjenden në kuadër të arkivave të sistemit prokurorial të Kosovës, të cilat datojnë nga 

periudha e Luftës së Dytë Botërore, me ç’rast pritet që në të ardhmen të bëhet sistemi i 

tyre në hapësirat e Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës. 

  

Rrjedhimisht, të dyja palët, vlerësuan lart rolin dhe rëndësinë e madhe që kanë burimet 

arkivore që gjenden në këto lëndë, të cilat përmbajnë materiale me vlerë të madhe 

historike për një periudhë pothuajse njëshekullore, duke shprehur gatishmërinë e 

përbashkët për ofrimin e bashkëpunimit të nevojshëm dhe koordinimin e punës në këtë 
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drejtim, në mënyrë që të krijohen dhe avancohen proceset e punës për ruajtjen e 

trashëgimisë në arkivat institucionale, në bazë të standardeve më të larta ndërkombëtare 

në Kosovë.      

 

 
Mbahet takimi i radhës i Komisionit për Administrimin e Prokurorive   

Prishtinë, 30 shtator 2020 – Komisioni për Administrimin e Prokurorive i Këshillit 

Prokurorial të Kosovës, i udhëhequr nga kryesuesja e tij, Radica Milic, ka mbajtur takimin 

e radhës. 

 

Fillimisht, Kryesuesja e Komisionit, njoftoi anëtarët për Raportin nëntëmujor të punës së 

këtij komisioni, raport ky, i cili është prezantuar në takimin e KPK-së. 

 

Ndërkohë është diskutuar edhe për gjendjen e lëndëve të vjetra në sistemin prokurorial, 

funksionimin dhe problemet e identifikuara gjatë aplikimit të SMIL-it, si dhe për Raportin 

gjashtëmujor të punës së Prokurorit të Shtetit, me ç’rast anëtarët morën informacione të 

detajuara për gjendjen e lëndëve në punë gjatë kësaj periudhe në sistemin prokurorial 

dhe shkallën e efikasitetit të prokurorive në zgjidhjen e tyre, duke marrë parasysh 

situatën me pandeminë Covid-19.  
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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-shi. 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: 

 Është koordinuar mbajtja e takimit të 185-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës; 

 Janë mbajtur takime te rregullta javore me Kryesuesin e KPK-së lidhur me aktivitetet 

kryesore të Këshillit dhe Sekretariatit; 

 Janë koordinuar proceset e punës me të gjitha prokuroritë; 

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

punë të stafit; 

 Janë mbajtur takime me përfaqësues të projekteve të ndryshme që mbështesin 

sistemin prokurorial të Kosovës; 

 Është koordinuar pjesëmarrja e përfaqësuesit të sistemit prokurorial në takimet e 

Komisionit Evropian lidhur me lirinë e shprehjes; 

 Janë ofruar informatat e kërkuara nga Zyra e BE-së sa i përket projektit të BE-së 

“Programi për sektorin e drejtësisë së Kosovës”; 

 Është përgatitur takimi i kryesuesit në Grupin punues për hartimin e modaliteteve 

dhe skenarëve për çështje të reformës në sistemin e drejtësisë; 

 Është finalizuar dhe është dërguar dokumenti punues, i cili do të prezantohet në 

Komitetin për Stabilizim Asociim të Komisionit Evropian; 

 Është përfunduar intervista e auditimit, përmes pyetësorit me zyrtaren e Divizionit 

të Prokurimit, sipas mostrës; 

 Janë trajtuar lëndët që lidhen me procesin e shpenzimit, si: plotësia, saktësia dhe 

autorizimi i pagesave; 

 Janë trajtuar lëndët e furnizimeve me material për zyrë dhe rishikimi i cilësisë së 

tyre; 

 Është përfunduar çështja e ankesave të operatorëve ekonomikë te autoriteti 

kontraktues dhe OSHP-ja; 
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 Është përfunduar krahasimi i FDT (Formulari i Dosjes së Tenderit) dhe zbatimi i 

këtij kriteri nga operatorët ekonomikë; 

 Është përfunduar auditimi i cilësisë së aseteve në Prokurorinë Themelore të 

Prishtinë dhe Ferizajt;  

 Janë certifikuar 418 lëndë; 

 Janë pranuar 608 lëndë dhe 

 Janë kontrolluar 539 lëndë. 

 

Zyra për Komunikim Publik 

 

 Ka  hartuar 10 komunikata;  

 Ka hartuar një njoftim dhe dokumente të tjera; 

 Ka përgatitur monitorimin ditor; 

 Ka përgatitur përgjigje për media; 

 Ka mbajtur katër takime pune për hartimin e Strategjisë së re të Komunikimit; 

 Ka lekturuar dokumente dhe materiale të ndryshme të sistemit prokurorial; 

 Ka zhvilluar dy takime pune me projektin britanik dhe atë holandez; 

 Ka njoftuar Akademinë e Drejtësisë me temat që janë të nevojshme për trajnimin e 

zyrtarëve për komunikim publik gjatë vitit 2021; 

 Ka plotësuar uebportalin e ri të 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 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; 

 Ka bërë përfaqësimin gjyqësor në çështjen kontestimore, ku KPK-ja ka qenë palë e 

procedurave kontestimore; 

 Ka hartuar propozimkërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë në çështjen përmbarimore 

për rastin B.S; 

 Ka hartuar procesverbali i Takimit të 184-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës;  
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 Ka përgatitur materialet për Takimin e 185-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës 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: 

 

 Janë koordinuar, menaxhuar aktivitetet e Departamentit dhe janë mbështetur 

administratorët dhe udhëheqësit e njësive lidhur me çështjet rreth personelit; 

 Janë sistemuar dokumentet në mënyrë elektronike në E-Arkiv; 

 Është bërë verifikimi dhe evidentimi i pushimeve për staf dhe prokurorë; 

 Është  përgatitur dokumenti lidhur me hapat e rekrutimit, avancimit dhe transferimit; 

 Janë pranuar 110 shkresa dhe 686 fatura; 

 Janë përkthyer 478 faqe dokumente të ndryshme; 

 Është nënshkruar kontrata për projektin: Furnizim dhe instalim te pajisjeve te rrjetit 

(Fire all dhe Switch); 

 Është nënshkruar kontrata për projektin: Lot 2  Mirëmbajtja e qendrës se te dhënave. 

 

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: 

 

 Në bashkëpunim me KGJK-në është finalizuar Marrëveshja e Mirëkuptimit për 

projektin e Pallatit të Drejtësisë; 

 Është përgatitur raporti i buxhetit, ndryshimeve buxhetore, shpenzimeve dhe 

mbetjeve deri në fund të vitit, sipas kategorive ekonomike dhe programeve 

buxhetore; 

 Është përgatitur raporti për Komisionin për Buxhet, Financa dhe Personel; 

 Është bërë ndryshimi i projekteve kapitale të sistemit prokurorial në sistemin PIP të 

Ministrisë së Financave sipas qarkores së dytë buxhetore; 
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 Është mbikëqyrë, monitoruar dhe koordinuar çështja e sigurisë; 

 Është bërë edhe monitorimi i punimeve në objektin e PSRK-së dhe është bërë 

inspektimi i objektit të SKPK-së; 

 Janë zotuar 496 lëndë; 

 Janë shpenzuar 393 lëndë dhe 

 Janë regjistruar 477 lëndë. 

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: 

 

 Ka filluar zbatimi i Projektit SMIL në Prokurorin e Apelit; 

 Në bashkëpunim me Agjencinë e Shoqërisë së informacionit ka realizuar ndërlidhjen 

sipas portalit të ri qeveritar të regjistrit civil dhe të regjistrit të bizneseve; 

 Në bashkëpunim me Agjencinë e Shoqërisë së Informacionit është funksionalizuar me 

sukses ndërlidhja me portalin qeveritar – GG; 

 Ka përfunduar instalimi i kamerave të sigurisë në objektet e Këshillit Prokurorial të 

Kosovës, prokuroritë themelore në Prizren, Pejë, Ferizaj dhe Gjilan; 

 Në bashkëpunim me përfaqësuesit e Administratës Tatimore të Kosovës është 

finalizuar Marrëveshja e bashkëpunimit për shkëmbimin e të dhënave në mënyrë 

elektronike; 

 Në bashkëpunim me stafin e Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit është 

funksionalizuar sistemit i burimeve njerëzore dhe është në përdorim për të gjithë 

stafin administrativ të sistemit prokurorial. 
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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 përpiluar Raporti gjashtëmujor i punës së Prokurorit të Shtetit; 

 Janë përditësuar shënimet në databazën SEMDP me të gjitha dokumentet e 

pranuara lidhur me dosjen personale të prokurorëve; 

 Është mbështetur procesi i rekrutimit të prokurorëve të rinj dhe avancimit dhe 

transferimit të prokurorëve përmes angazhimit të zyrtarit të caktuar të ZMAVP-

së; 

 Është mbështetur procesi i zhvillimit të databazës së SEMDP-së përmes takimeve 

virtuale të NJSHPP-së, DTI-së dhe kompanisë dhe 

 Është hartuar një raport krahasues për lëndët e pranuara dhe të zgjidhura për 

periudhën janar-korrik 2019 dhe 2020. 

Zyra për Statistika 

 

Gjatë këtij muaji ka realizuar aktivitetet si në vijim: 

 Ka përfunduar raportet statistikore dhe narrative për sistemin prokurorial; 

 Ka përgatitur të  dhëna statistikore për veprat të ndryshme penale dhe 

 Ka përgatitur të dhëna sipas kërkesës së mediave, shoqërisë civile, studentëve dhe 

personave fizik dhe juridik. 
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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; 

 Ka mbikëqyrur trajnimet për prokurorë dhe staf administrativ, ku janë trajtuar 

temat si në vijim: Hartimi i avancuar i aktakuzave”, “Shpëlarje e parave”, “Fazat 

e procedurës paraprake, hetimet proaktive dhe sigurimi i provave” dhe 

“Avancimi i të drejtave të personave LGBTI në Kosovë”. 

 

 


