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PROKURORIAL TË KOSOVËS 
 

(Në këtë edicion të këtij buletini pasqyrohen 
aktivitetet për muajin korrik të vitit 2022) 

Prezantohet Raporti monitorues i EULEX-it 
për rastet e përdhunimeve në Kosovë 

Zëvendëskryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës 

mori pjesë në prezantimin e Raportit Monitorues të 

Misionit të Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në 

Kosovë me titull “Vlerësimi i trajtimit të rasteve të 

përdhunimeve nga sistemi i drejtësisë në Kosovë. 

 

Zëvendëskryesuesi theksoi se sistemi prokurorial është i 

vetëdijshëm për ndjeshmërinë dhe rëndësinë e trajtimit 

efikas dhe me kohë të këtyre rasteve dhe është duke u 

angazhuar maksimalisht, në bashkëpunim me 

institucionet relevante, për mundësimin e krijimit të një 

ambienti të sigurt dhe të qetë për qytetarët. 

Njoftim nga Këshilli Prokurorial i Kosovës 

Këshilli Prokurorial i Kosovës ka shprehur shqetësimin e 

thellë lidhur me dyshimet e ngritura në media për 

shpërndarjen e pyetjeve të testit për bashkëpunëtorë 

profesional nga Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore 

në Gjakovë 

 

https://www.prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/images/11(1).png
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Këshilli Prokurorial i Kosovës siguron opinionin publik se 

pas kërkesës së U.D. Kryeprokurorit të Shtetit si 

autoritet kompetent dhe, në bazë të autorizimeve që 

ka, do t'i fillojë procedurat ligjore ndaj Kryeprokurorit 

të Prokurorisë Themelore në Gjakovë. 

Ushtruesi i Detyrës së Drejtorit të Përgjithshëm të 

Sekretariatit të KPK-së, njoftoi opinionin publik se do 

të anulohet në tërësi konkursi për rekrutimin e 

bashkëpunëtorëve profesional për prokuroritë 

themelore në Gjakovë, Pejë dhe Prizren duke e kthyer 

atë në pikën zero dhe, në bazë të autorizimeve të tij, 

do t'i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme ligjore 

ndaj anëtarëve të komisionit të këtij procesi. 

Njoftim nga Këshilli Prokurorial i Kosovës 

KPK-ja njoftoi opinionin publik se ka hapur dëgjim 

publik për draftin e Rregullores për Organizimin e 

Brendshëm dhe Funksionimin e Prokurorit të Shtetit dhe 

draftin e Rregullores për Veprimtarinë, Organizimin e 

Brendshëm dhe Sistematizimin e Administratës në 

Këshillin Prokurorial të Kosovës. 

 

Me qëllim të arritjes së bashkëpunimit, nivelit të 

transparencës dhe duke konsideruar të rëndësishëm 

kontributin e secilit, Këshilli Prokurorial ftoi të gjithë 

profesionistët e interesuar që të paraqesin komentet 

apo sugjerimet e tyre për përmirësimin e këtyre dy 

draft-Rregulloreve deri më datë 29 korrik 2022. 

Komentet mund të dërgohen në e-mail 

adresën: info.kpk@rks-psh.org 

Gjithashtu, bashkangjitur gjeni linkun ku mund ti gjeni 

të publikuara dy Draft-Rregulloret në 

fjalë https://prokuroria-rks.org/degjim-publik   

Aprovohet Raporti financiar për 
gjashtëmujorin e parë të vitit 

Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i KPK-së 

mbajti takimin e radhës, në të cilin përveç anëtarëve të 

tij, morën pjesë edhe Ushtruesi i Detyrës së Drejtorit të 

Përgjithshëm të Sekretariatit të KPK-së me 

bashkëpunëtorë, me ç’rast është shqyrtuar Raporti 

Financiar për gjashtëmujorin e parë të vitit 2022, të 

cilin e prezantoi Ushtruesi i Detyrës së Drejtorit të 

Përgjithshëm të Sekretariatit të KPK-së, i cili njoftoi për 

aktivitetet menaxhuese gjashtëmujore të financave të 

sistemit prokurorial, kurse anëtarët e Komisionit 

rekomanduan të njëjtin për aprovim në Këshillin 

Prokurorial. 

 

Komisioni shqyrtoi edhe kërkesën për superekspertizën 

ndërkombëtare nga Prokuroria Themelore në Pejë dhe 

mundësinë për sigurimin e bazës për superekspertiza 

ndërkombëtare për sistemin prokurorial. 

Mbahet takimi i Komisionit për Administrimin 
e Prokurorive 

Komisioni për Administrimin e Prokurorive mbajti 

takimin e radhës, me ç’rast diskutoi për Raportin 

krahasues të numrit të lëndëve nga raportet fizike dhe 

SMIL-i për tremujorin e parë të vitit 2022 dhe në fokus 

ishte verifikimi dhe harmonizimi i të dhënave 

statistikore, të cilat janë raportuar nga shkrimoret dhe 

SMIL-i për tremujorin e parë të vitit 2022. 

 

Temë diskutimi ishte edhe Raporti analitik për 

ngarkesën e prokurorive me lëndë për tremujorin e 

parë të vitit 2022 krahasuar me periudhën e njëjtë të 

vitit 2021, duke marrë për bazë numrin e lëndëve të 

pranuara, numrin e përgjithshëm të lëndëve në punë, 

numrin e prokurorëve në prokuroritë përkatëse, numrin 

e lëndëve të zgjidhura dhe parametrin matës që 

mailto:info.kpk@rks-psh.org
https://prokuroria-rks.org/degjim-publik
https://www.prokuroria-rks.org/assets/cms/uploads/images/11(1).png


3 
 

ndërlidhet me normën orientuese vjetore, si dhe Raporti 

për numrin më të lartë të prokurorëve në prokuroritë 

themelore, ngarkesën me lëndë dhe efikasitetin në 

kryerjen e lëndëve në periudhën 2017-2021. 

Reagim i Këshillit Prokurorial për kërcënimet 
ndaj prokurorit Lulzim Sulejmani 

KPK-ja dënoi fuqishëm kërcënimin ndaj Prokurorit në 

Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, Lulzim Sulejmani. 

Këto kërcënime serioze ndaj Prokurorit Sulejmani vijnë 

si rrjedhojë e angazhimeve të prokurorit në kuadër të 

aktiviteteve të tij në proceset disiplinore, të realizuara 

kohë më parë, ndaj ish-pokurorit special, Ali Rexha. 

 

KPK-ja u shpreh se qëndron fuqishëm në përkrahje të 

prokurorit Lulzim Sulejmani dhe ofron mbështetje të 

plotë në punën e tij gjatë ushtrimit të funksionit si 

Prokuror i Shtetit, duke siguruar opinionin publik se 

kërcënimet ndaj prokurorëve nuk do t’i zmbrapsin 

synimet dhe përpjekjet e vazhdueshme për fuqizimin e 

shtetit ligjor dhe kërkon nga organet kompetente që 

këtë rast ta trajtojnë me seriozitetin dhe urgjencën e 

duhur. 

Nënshkruhet Memorandum i bashkëpunimit 
mes KPK-së dhe Akademisë së Drejtësisë 

Kryesuesi i KPK-së dhe Drejtori Ekzekutiv i Akademisë 

së Drejtësisë nënshkruan Memorandum të 

Bashkëpunimit në kuadër të aktiviteteve për zbatimin e 

Strategjisë për Sundim të Ligjit 2021-2026. 

 

Ky akt mundëson vendosjen e bashkëpunimit ndërmjet 

Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Akademisë së 

Drejtësisë, njëkohësisht, definohet qartë bashkërendimi 

dhe koordinimi i proceseve dhe aktiviteteve 

ndërinstitucionale në fushën e trajnimeve të 

prokurorëve dhe zyrtarëve të administratës së sistemit 

prokurorial. 

Mbahet takimi i Komisionit Mbikëqyrës për 
Monitorimin e Rasteve të Korrupsionit dhe 
Krimeve  

Komisioni Mbikëqyrës për Monitorimin e Rasteve të 

Korrupsionit dhe Krimeve Ekonomike mbajti takimin e 

radhës, ku u diskutuan aktivitetet përgjatë periudhës 

janar-qershor 2022, nga të cilat do të përmblidhen 

edhe rekomandimet përkatëse.  

 

Anëtarët e Komisionit diskutuan edhe për vizitat e 

zhvilluara në prokuroritë e vendit dhe planifikimin e 

vizitave të ardhshme deri në përfundim të këtij viti, 

me qëllim të monitorimit të veprave penale të 

korrupsionit dhe krimeve ekonomike, për të cilat thanë 

se ka një vëmendje të shtuar nga të gjitha prokuroritë 

dhe përkushtim për trajtimin e tyre me prioritet të 

lartë. 

Mbahet takimi i radhës i Komitetit Drejtues 
për Strategjinë e Sundimit të Ligjit 

Kryesuesi i KPK-së mori pjesë në takimin e radhës së 

Komitetit Drejtues për Strategjinë e Sundimit të Ligjit, 

në të cilin morën pjesë edhe Kryesuesi i Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës, Ministrja e Drejtësisë dhe Ministri 

i Punëve të Brendshme, me ç’rast u diskutua drafti i 

Raportit gjashtëmujor për zbatimin e Planit të Veprimit 

të Strategjisë për Sundimin e Ligjit (2021-2026). 

Anëtarët e organit koordinues ndërinstitucional të 

Strategjisë paraqitën vlerësimin e zbatimit të 

aktiviteteve, të arriturat dhe sfidat institucionale, me të 

cilat po përballet sistemi i drejtësisë, duke theksuar 

angazhimin për krijimin e një drejtësie efikase, 
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transparente dhe të barabartë me fokus në publikun 

dhe qasjen e publikut në drejtësi. 

 

Linku i Raportit të miratuar gjashtëmujor për zbatimin 

e Planit të Veprimit të Strategjisë për Sundimin e 

Ligjit¹ (2021-2026):  

https://ëëë.prokuroria-rks.org/al/kpk/dokumente-

publikime/84/89/649/649 

Mbahet Takimi i 218-të i Këshillit 
Prokurorial të Kosovës 

KPK-ja, në Takimin e tij të 218-të, përzgjodhi dhjetë 

prokurorë për të shërbyer në panelet hetimore me 

mandat trevjeçar dhe aprovoi kërkesën e Ushtruesit të 

Detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit për miratimin e 

shpalljes së konkursit për avancimin e një prokurori në 

Departamentin për të Mitur në Prokurorinë Themelore 

të Gjakovës. 

 

Pas miratimit të dy raporteve të Komisionit për 

Transferimin dhe Avancimin e Prokurorëve, transferoi 

shtatë (7) prokurorë në Departamentin e Përgjithshëm 

në Prokurorinë Themelore të Prishtinës dhe një (1) 

prokuror në Departamentin e Përgjithshëm në 

Prokurorinë Themelore të Ferizajt, si dhe miratoi 

Raportin për vlerësimin e performancës së nëntë 

prokurorëve me mandat të përhershëm, si dhe miratoi 

edhe avancimin e një prokurori nga Departamenti i 

Përgjithshëm në Departamentin për Krime të Rënda në 

Prokurorinë Themelore të Pejës dhe shfuqizoi dy 

vendime – vendimin për themelimin e Komisionit për 

Rekrutimin e 22 prokurorëve të rinj dhe vendimin për 

themelimin e Komisionit për Rishqyrtim, si dhe vendosi 

për themelimin e dy komisioneve të reja për po të 

njëjtin proces rekrutimi, si dhe caktoi stafin mbështetës 

nga radhët e administratës, i cili do t’u ofrojë ndihmë 

anëtarëve të Komisionit për Rekrutim dhe Komisionit 

për Rishqyrtim në procesin e rekrutimit të prokurorëve 

të rinj. 

Qëndrim i Këshillit Prokurorial të Kosovës 
pas Opinionit të Komisionit të Venecias për 
Konceptdokumentin e Ministrisë së Drejtësisë 
për “Vetting” (Teksti i plotë) 

Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), ka analizuar dhe 

konsultuar me kujdes Opinionin e Venecias për 

Konceptdokumentin e Ministrisë së Drejtësisë për 

“Vetting” në sistemin gjyqësor dhe prokurorial. KPK 

konsideron se vlerësimet dhe propozimet e Komisionit të 

Venecias janë vërtet të rëndësishme dhe ofrojnë një 

platformë orientuese për fuqizimin e mëtutjeshëm të 

sistemit prokurorial në Republikën e Kosovës përmes 

mekanizmave të brendshme të gjyqësorit. 

Opinioni i Venecias në mënyrë sistematike dhe duke 

tërhequr vëmendje në instrumentet ndërkombëtare të 

lirive dhe të drejtave të njeriut, si dhe duke shmangur 

praktikat e vendeve të  tjera, në vlerësimet e dhëna në 

këtë Opinion, spikatë pavarësinë e sistemit prokurorial të 

garantuar dhe mbrojtur qartësisht me Kushtetutën e 

Republikës së Kosovës. Rekomandimet e Komisionit, në 

mënyrë të përsëritur gjatë tërë Opinionit, bëjnë thirrje 

për qasje vërtet të kujdesshme sa i përket çdo iniciative, 

propozimi apo reforme të pamenduar dhe analizuar 

mirë.   

Këshilli Prokurorial i Kosovës, duke iu referuar përgjigjes 

së dërguar Komisionit të Venecias për 

Konceptdokumentin e Ministrisë së Drejtësisë për 

“Vetting” dhe në frymë të njëjtë me qëndrim e shprehur 

nga Komisioni i Venecias në Opinion e saj, vlerëson se 

ndërmarrja e masave dhe veprimeve të çakorduara do t’i 

bëjë dëm vështirë të sanueshëm tërë sistemit prokurorial 

dhe, rrjedhimisht, do të shkaktojë zvarritje të 

procedurave, të cilat pashmangshëm do t’ia 

pamundësojnë qytetarëve të vendit një qasje efektive në 

drejtësi.   

Në vend të një iniciative që rrezikon mbarëvarshmërinë e 

punës së sistemit prokurorial dhe zhvlerëson tërë punën 

dhe investimin e bërë në forcimin e sistemit prokurorial, 

Këshilli Prokurorial i Kosovës fton Ministrinë e Drejtësisë 

për intensifikim të dinamikës së punës së përbashkët për 

avancimin e reformave të nisura, dhe bashkë me këtë, të 

https://www.prokuroria-rks.org/al/kpk/dokumente-publikime/84/89/649/649
https://www.prokuroria-rks.org/al/kpk/dokumente-publikime/84/89/649/649
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konceptohen nisma të reja me një qëllim të përbashkët – 

konsolidimin e mëtutjeshëm të sundimit të ligjit, 

promovimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të 

qytetarëve të vendit.   

 

Këshilli Prokurorial i Kosovës, riafirmon qëndrimin dhe 

qasjen, e cila me këtë Opinion të Komisionit të Venecias 

veçse është përforcuar, se adresimi i sfidave në sistemin 

prokurorial dhe përmirësimi i vazhdueshëm i 

performancës, duhet të bëhet me anë të nismave ligjore 

dhe politikave zhvillimore të koordinuara mirë për t’i 

fuqizuar edhe më tej mekanizmat e brendshme të 

verifikimit, llogaridhënies, performancës dhe 

transparencës. Nismat e panevojshme, të pakoordinuara, 

me një racionalizim jo të mirëfilltë, të cilat mëtojnë 

ndërhyrje invazive në punën dhe pavarësinë e sistemit 

prokurorial nuk do të mbështeten nga Këshilli Prokurorial 

i Kosovës.  

Këshilli Prokurorial i Kosovës, pavarësisht një pune dhe 

dinamike intensive të ndërmarrë në përmirësimin e 

përgjithshëm të performancës së sistemit prokurorial, 

mbetet i përkushtuar të avancojë reformat tashmë të 

nisura në përmirësimin e procedurave rekrutuese për 

prokurorë, bashkëpunëtorë profesionalë dhe personel 

mbështetës, rritjen e efikasitetit në menaxhimin dhe 

administrimin e prokurorive, zgjerimin e përdorimit të 

sistemeve elektronike dhe të teknologjisë së informacionit 

në procedura dhe intensifikim të digjitalizimit të sistemit 

prokurorial, rritjen e transparencës dhe llogaridhënies në 

punë, si dhe përforcimin e sistemit të disiplinës. 

Këshilli Prokurorial i Kosovës, do vazhdojë të jetë 

proaktiv, në rrethana të caktuara do të marr rrol 

udhëheqës, në intensifikimin e bashkëpunimit 

ndërinstitucional, për zbatimin sa më të suksesshëm të 

strategjive kombëtare, si ajo për sundim të ligjit, apo 

marrëveshjeve, strategjive dhe zotimeve tjera të marra 

për të përafruar sistemin ligjor të vendit me standardet e 

Bashkimit Evropian.  

Këshilli Prokurorial i Kosovës, nuk mbështet dhe nuk do 

të marrë pjesë në grupet punuese për cilëndo iniciativë 

për ndryshime Kushtetuese që ka për qëllim themelimin e 

mekanizmave jashtë sistemit prokurorial për verifikim 

dhe kontrolle të integritetit, pasi që kjo mund të sigurohet 

brenda një kohe të arsyeshme me anë të mekanizmave të 

brendshme të KPK-së, të cilët duhet të jenë përhershëm.  

KPK-ja mbetet e përkushtuar dhe bashkëpunuese që ta 

japë kontributin e vet nëiniciativat ligjore që ka për 

qëllim forcimin e mëtejmë të mekanizmave të brendshme 

të verifikimit, performancës, integritetit dhe disiplinës të 

sistemit prokurorial. Po ashtu, KPK-ja dëshiron të 

theksojë se për çdo iniciativë ligjore në funksion të 

fuqizimit të mekanizmave të brendshme, KPK-ja duhet të 

ketë rol udhëheqës që nga faza e konceptimit, zhvillimit 

deri në atë të finalizimit të këtyre nismave ligjore. 

KPK, ashtu siç është theksuar në Opinionin e Komisionit 

të Venecias, konsideron se mund të ndërmerren masa, 

veprime dhe reforma të cilat në mënyrë komulative do ta 

arrijnë qëllimin për një sistem prokurorial më efektiv, 

llogaridhënës dhe transparent pa e cenuar pavarësinë e 

institucionit. KPK-ja, dëshiron ta vë theksin në Opinionin 

e Komisionit të Venecias që potencon rrezikun e cenimit 

të pavarësisë së gjyqësorit, të garantuar me Kushtetutën 

e Republikës së Kosovës dhe instrumentet ndërkombëtare, 

në rast të ndryshimeve Kushtetuese për administrim të 

procesit të “Vettingut” në sistemin gjyqësor. 

Këshilli Prokurorial do të vazhdojë reformën 

shumëdimensionale, e cila tashmë është reflektuar dhe ka 

dhënë rezultate të forta në procesin e rekrutimit të 

prokurorëve të rinj, vlerësimin e performancës së 

prokurorëve në sistem, avancimin e tyre në instanca më 

të larta prokuroriale dhe zbatimin e masave disiplinore 

për të përforcuar llogaridhënien. 

Këshilli Prokurorial i Kosovës, propozimet dhe 

rekomandimet e nxjerra nga Opinioni i Venecias, do t’i 

fuzionojë në reformat e nisura si draft-dokumentin e 

Strategjisë së KPK-së, draft-dokumentin e digjitalizimit 

të prokurorive, si dhe kornizën rregullative, po ashtu në 

konceptimin e nismave të reja. Me qëllim të koordinimit 

më efektiv të këtyre nismave brenda institucionit, KPK-ja 

do të themelojë komisione ad-hoc dhe grupe punuese të 

cilat në punën e tyre presim mbështetjen e vazhdueshme 

me ekspertizë nga partnerët dhe donatorët 

ndërkombëtarë. 

Aktivitetet e Sekretariatit të KPK-së 

 
SKPK-ja, gjatë muajit korrik, mbajti një takim me 

përfaqësuesit e projektit EUKOJUST, ku temë diskutimi 

ishin profesionet e lira dhe ofroi informata për 

Udhërrëfyesin për liberalizim të vizave.  

Nga ana tjetër, Sekretariati i KPK-së dorëzoi edhe 

informata shtesë sipas kërkesës së Komisionit Evropian 

dhe ofroi komentet profesionale për draftin e 

Rregullores për veprimtarinë, organizimin e brendshëm 
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dhe sistematizimin e administratës në Këshillin 

Prokurorial të Kosovës. 

Ndërkohë, Sekratriati mbajti një takim me 

përfaqësuesit e Projektit MCC, me ç’rast prezantoi 

progresin e arritur në zhvillimin e aplikacionit elektronik 

e-learning, si dhe mbajti takim me trajnerët e 

angazhuar nëpër regjione për prezantimin e Raportit 

të ritrajnimit të prokurorëve dhe stafit administrativ të 

prokurorive themelore të vendit. 

Po ashtu dorëzoi r komentet e sistemit prokurorial për 

Raportin e misionit vlerësues të Komisionit Evropian për 

rastet e korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe 

mbështeti përgatitjen e informatave të sistemit 

prokurorial për Raportin gjashtëmujor të zbatimit të 

Planit të Veprimit të Strategjisë për Sundim të Ligjit¹. 

Gjithashtu, SKPK-ja finalizoi Raportin për monitorimin 

e zbatimit të SMIL-it për Prokurorinë Themelore të 

Prishtinës, raport ky, i cili përfshin të dhënat për cilësinë 

e shënimeve të vendosura në SMIL. 

Aktivitetet e Njësitit për Shqyrtimin e 
Performancës së Prokurorisë  

NJSHPP-ja, gjatë muajit korrik, u përqendrua në: 

hartimin e Raportit gjashtëmujor të punës së Prokurorit 

të Shtetit; raportin analitik për lëndët që raportohen 

lidhur me proceset e integrimeve evropiane sipas Planit 

të Punës së KPK-së për vitin 2022; hartimin e Raportit 

informues për të dhënat statistikore të nxjerra nga 

SMIL-i krahasuar me shënimet e raporteve fizike për 

prokuroritë themelore në tremujorin e parë 2022 dhe 

2021. 

Gjitashtu, NJSHPP-ja ofroi mbështetjen e saj në 

procesin e transferimit të prokurorëve, pjesëmarrjen në 

takimin e Komisionit për Administrimin e Prokurorive 

dhe prezantimin e raporteve analitike, të hartuara nga 

ZMAVP-ja, pjesëmarrjen në takimin e Grupit punues 

për monitorimin e aplikimit të SMIL-it, i realizuar në 

Prokurorinë Themelore në Prishtinë, pjesëmarrjen në 

takimin mes NJSHPP-së, DTI-së dhe kompanisë për 

zhvillimin e raporteve statistikore për SMIL, ku janë 

trajtuar çështjet e raporteve statistikore të SMIL-it dhe 

janë dhënë propozimet konkrete për përmirësim dhe 

avancim, në hartimin e Raportit informues lidhur me të 

dhënat për prokurorët e Prokurorisë Themelore të 

Gjakovës, hartimin e raportit infografikë për tremujorin 

e dytë 2022 për uebportalin e sistemit prokurorial, 

hartimin e buletinit për muajin korrik. 

NJSHPP-ja grumbulloi të dhëna statistikore dhe 

përpiloi 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 qershor 2022, për gjendjen numerike 

të  rasteve në prokuroritë themelore, Prokurorinë 

Speciale dhe Prokurorinë e Apelit, sipas 

departamenteve dhe llojeve të regjistrave, për 

gjendjen e rasteve në prokurori për rastet 

karakteristike nga Mekanizmi Përcjellës për 

Harmonizimin e Shënimeve Statistikore sipas grupeve 

të veprave penale: armët, narkotikët-drogat, krimin e 

organizuar, korrupsionin, trafikimin e qenieve 

njerëzore, kontrabandën me migrantë,  shpëlarjen e 

parave, krimeve ekonomike dhe nxitjes dhe urrejtjes 

nga Neni 147 i KPK-së sipas dhe llojeve të regjistrave.  

Gjithashtu është monitoruar moduli për raporte 

statistikore të SMIL-it, duke realizuar vizita 

në  Prokurorinë Themelore të Prishtinës dhe të Pejës, ku 

janë krahasuar të dhënat për gjendjen e rasteve nga 

raportet e gjeneruara nga SMIL-i dhe atyre fizike. 

 

 
 
 

 

 


