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parashihen të realizohen gjatë vitit 2022, me qëllim të
ngritjes së efikasitetit, llogaridhënies, transparencës
dhe pavarësisë së sistemit prokurorial.

Mbahet takimi i radhës i Komisionit për Buxhet,
Financa dhe Personel
Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel i KPK-së ka

aprovuar Planin e personelit për sistemin prokurorial
për vitin 2022 dhe Raportin financiar për vitin 2021,
sipas programeve dhe kategorive ekonomike.
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Mbahet takimi i 47-të i Grupit Punues të
Përdoruesve të SMIL-it

shfrytëzuar gjashtë (6) prokurorë, të cilët kanë
dorëzuar aplikacionet brenda afatit të përcaktuar me
konkursin e lartcekur.

Në takimin e Grupit Punues të Përdoruesve të Projektit
SMIL është prezantuar Raporti Informues për
Implementimin e Projektit TIK/SMIL për gjykata dhe
prokurori, ku u tha se janë realizuar aktivitetet në
implementimin e shpërndarjes automatike të lëndëve,
ndërlidhjen e SMIL-it gjykatë-prokurori, avancimin i

Gjithashtu, KPK-ja iu ka bërë ftesë zyrtare partnerëve
ndërkombëtarë dhe organizatave të shoqërisë civile
për t’i përcjellë aktivitetet e sistemit prokurorial për të
monitoruar procesin, ndërsa, më 8 shkurt 2022, i ka
ftuar për të monitoruar hapjen e të gjitha
aplikacioneve të prokurorëve që kanë aplikuar për
këtë pozitë.

raporteve statistikore, zhvillimin e regjistrave elektronik
në SMIL dhe largimin e regjistrave manual nga
përdorimi dhe janë prezantuar edhe raportet e
avancuara statistikore me indikator të CEPEJ dhe
dashboard-ët.

Miratohet Plani i punës për vitin 2022 i
Komisionit për Administrimin e Prokurorive

Kryesuesi i KPK-së priti në takim Rektorin e
Universitetit të Pejës

Komisioni për Administrimin e Prokurorive mbajti
takimin e radhës, në të cilin miratoi me plotësimndryshime Planin e punës së Komisionit për vitin 2022
dhe anëtarët u njoftuan për avancimin e ndërlidhjes me
Policinë për shkëmbimin elektronik të të dhënave

Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës priti në takim
Rektorin e Universitetit të Pejës “Haxhi Zeka” dhe
Dekanin e Fakultetit Juridik të këtij universiteti, me
ç’rast pati pajtim për përgatitjen e një memorandumi

të bashkëpunimit, përmes të cilit, studentët e Fakultetit
Juridik do të përfitonin nga mundësia e punës praktike
profesionale dhe do të krijohej mundësia e
bashkëpunimit për organizimin e seminareve dhe
simpoziumeve të përbashkëta profesionale, si dhe
mbajtjen e ligjëratave sipas nevojës në këtë institucion
akademik.

për shkëmbimin elektronik të të dhënave, me ç’rast
është prezantuar edhe Raporti i zbatimit të shkëmbimit
elektronik dhe hapat e ardhshëm për zbatimin e Planit
të ndërlidhjes për shkëmbimin elektronik të të dhënave
ndërmjet prokurorive dhe Policisë së Kosovës.

Konfirmohen gjashtë kandidatë për pozitën e
Kryeprokurorit të Shtetit

Aplikojnë gjashtë kandidatë për Kryeprokurorë
të Shtetit

Kryesuesi i KPK-së, së bashku me Sekretariatin e KPKsë, në bazë të Rregullores për emërimin e
Kryeprokurorit të Shtetit dhe kryeprokurorëve të
prokurorive të Republikës së Kosovës, ka bërë hapjen

KPK-ja njoftoi se pas përfundimit të afatit 15 ditorë
për aplikim të prokurorëve për pozitën e
Kryeprokurorit të Shtetit, të drejtën për aplikim e kanë
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e aplikacioneve dhe ka shikuar materialet e pranuara
nga gjashtë kandidatë, të cilët kanë aplikuar për
pozitën e Kryeprokurorit të Shtetit.
Procesi i shikimit të materialeve të këtyre gjashtë
kandidatëve është zhvilluar në prani fizike dhe përmes
platformës Zoom të përfaqësuesve të Ambasadës
Amerikane, Zyrës së BE-së, EULEX-it, Grupit për
Studime Juridike dhe Politike, i cili është implementues
i Projektit “Monitorimi i sistemit gjyqësor dhe
Prokurorial në Kosovë”, i financuar nga Ambasada
Britanike në Kosovë, Instituti i Kosovës për Drejtësi,
Lëvizja Fol, Rrjeti i OJQ-ve “AVONET” dhe Nisma e të
Rinjve për të Drejtat e Njeriut.

më ç’rast kanë diskutuar për koordinimin dhe
komunikimin e rregullt, me qëllim të implementim të këtij
projekti në sistemion prokurorial.

Kryesuesi i KPK-së takohet me delegacionin e
Komisionit të Venecias
Kryesuesi i KPK, Kryesuesi i KGJK-së dhe Prokurori në
Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, Bahri Hyseni, morën
pjesë në takimin me një delegacion të raportuesve të
Komisionit të Venecias për procesin e vetingut në
Kosovë.
Pas shikimit të materialeve të dorëzuara nga ana e
kandidatëve, Kryesuesi i KPK-së, duke u bazuar në
mandatin e tij dhe në kriteret e parapara me
rregullore, ka konfirmuar se të gjithë kandidatët që
kanë aplikuar i kanë plotësuar kriteret dhe
konsiderohen formalisht si kandidatë për pozitën e
Kryeprokurorit të Shtetit, të cilët janë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arben Ismajli, Prokuror në Prokurorinë e
Apelit;
Armend Hamiti, Prokuror në Prokurorinë
Themelore të Prishtinës;
Blerim Isufaj, Kryeprokuror në Prokurorinë
Speciale të Republikës së Kosovës;
Kujtim Munishi, Kryeprokuror në Prokurorinë
Themelore të Prishtinës;
Lulzim Sulejmani, Prokuror në Zyrën e
Kryeprokurorit të Shtetit dhe
Shqipdon Fazliu, Prokuror në Zyrën e
Kryeprokurorit të Shtetit.

Rrjedhimisht, ky delegacion i informua në ketë takim
për qëndrimin e sistemit prokurorial për procesin e
vetingut, me ç’rast u tha se KPK-ja dhe sistemi
prokurorial i Kosovës mbeten të përkushtuara për të
punuar në drejtim të zbatimit të plotë të Strategjisë së
Sundimit të Ligjit, e cila ruan pavarësinë institucionale
dhe synon të avancojë forcimin e sundimit të ligjit.

Prezantohet projekti regjional i Ambasadës
Britanike për mbështetjen e sistemit prokurorial
kundër krimit të organizuar

Fjalimi i Kryesuesit të Këshillit Prokurorial në
Konferencën Vjetore të Prokurorëve
I nderuari Kryeprokuror i Shtetit,

Zëvendëskryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës ka
pritur në takim Udhëheqësin e projektit regjional për
krim të organizuar të Ambasadës Britanike në Prishtinë,

Të nderuar udhëheqës të institucioneve vendore,
Të nderuar ambasadorë dhe përfaqësues të ambasadave
të ndryshme, që veproni në Kosovë,
Të nderuar kolegë anëtarë të Këshillit, kryeprokurorë,
prokurorë dhe të gjithë ju që jeni pjesë e sistemit
prokurorial,
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Të nderuar mysafirë,

Pa dyshim, se në fokus do të jetë edhe trajtimi i rasteve
disiplinore dhe ju siguroj që çfarëdo sjelljeje jokorrekte
dhe e qortueshme do të trajtohet seriozisht dhe shkelësit
do të ndëshkohen pa kursyer, duke mos lejuar të zbehet
besimi i publikut dhe njëkohësisht të ruhet imazhi i sistemit
prokurorial. Në këtë drejtim, KPK-ja, vetëm në vitin
2021 ka trajtuar 14 kërkesa për fillim të procedurave
disiplinore ndaj prokurorëve, duke themeluar panele
hetimore dhe në bazë të gjetjeve të tyre janë shqiptuar
edhe masat disiplinore në përputhje me Ligjin për
përgjegjësinë disiplinore për prokurorë dhe gjyqtarë.

Të nderuar media dhe shoqëri civile

Në vazhdimësi kemi monitoruar dhe analizuar punët dhe
nevojat e prokurorive, me ç’rast, me qëllim të ngritjes së
efikasitetit dhe plotësimit me kapacitete profesionale,
kemi avancuar 19 (nëntëmbëdhjetë) prokurorë të shtetit,
në departamentet për krime të rënda dhe departamentet
për të mitur, në të gjitha prokuroritë themelore,
Prokurorinë Speciale, Prokurorinë e Apelit dhe në Zyrën
e Kryeprokurorit të Shtetit, si dhe kemi transferuar
njëkohësisht prokurorë nga një prokurori në prokurorinë
tjetër.

Është kënaqësi e veçantë për mua që si Kryesues i Këshillit
Prokurorial të Kosovës t’ju drejtohem me rastin e
Konferencës Vjetore të Prokurorëve.
Nuk ka shumë kohë nga përfundimi i vitit paraprak, në
të cilin së bashku kemi arritur rezultate, me të cilat mund
të krenohemi, por edhe në vitin që filluam na presin sfida
të shumta që duan vëmendjen tonë. Nga kjo perspektivë,
për ne dhe tërë KPK-në, është një fillim i ri, ku na presin
shumë detyra në avancimin e sistemit prokuorial, përmes
aplikimit të standardeve më të larta në vendimmarrje.

Ndër prioritetet e Këshillit do të jetë edhe avancimi i
statusit të prokurorëve dhe personelit administrativ,
ndërsa do të promovohet më tutje dhe aplikohet pa
kushte sistemi elektronik i menaxhimit të rasteve dhe
digjitalizimi i proceseve të punës kudo në sistemin
prokurorial.

Së bashku do të vazhdojmë të ngrisim nivelin e
llogaridhënies, efikasitetit dhe cilësisë së punës në
zgjidhjen e rasteve. Ky synim do të bëjë të mundur të kemi
një sistem prokurorial me integritet, transparent dhe që
gëzon besimin e publikut.

Për të gjithë ata që përcjellin rrjedhat në sistemin
prokurorial, nuk ka dyshim se duhet çmuar lart
mbështetja e partnerëve tonë ndërkombëtarë, siç janë:
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar, Ambasada e
Norvegjisë, Ambasadën e Holandës Ambasada e
Zvicrës, Ambasada Gjermane, Ambasada e Italisë dhe
ambasadat e tjera, pastaj Zyra e BE-së në Prishtinë,
EULEX-i, OSBE-ja, UNDP-ja dhe agjencitë e tjera të
Kombeve të Bashkuara, Këshilli i Evropës, Fondacioni
Gjerman për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar (IRZ),
GIZ-i dhe institucione e organizata të tjera.

Do të punojmë së bashku edhe më tej, me të gjitha njësitë
e Këshillit, me Sekretariatin, me Njësitin e Performancës
së Prokurorisë dhe të gjithë partnerët tonë
ndërkombëtarë dhe vendorë, në mënyrë që të arrijmë
objektivat e planifikuara edhe për vitin që kemi filluar.
Ju siguroj se pjesë e këtyre planeve do të jenë forcimi i
vazhdueshëm i integritetit të sistemit prokurorial përmes
një sistemi të mirëfilltë të rekrutimit të prokurorëve,
bazuar në meritë, vlerësimit të performancës së
prokurorëve dhe vendimmarrjes proaktive, e cila siguron
llogaridhënie dhe punë transparente, të mbështetur në
ligj dhe në standarde ndërkombëtare.

Këshilli, gjithashtu, ka vazhduar politikën e
bashkëpunimit të hapur dhe profesional edhe me
institucionet vendore, duke veçuar: Këshillin Gjyqësor të
Kosovës, Ministrinë e Drejtësisë, Akademinë e Drejtësisë,
Kuvendin, Qeverinë, Ministrinë e Financave, Ministrinë e
Punëve të Brendshme, Odën e Avokatëve, Avokatin e
Popullit, Policinë e Kosovës dhe institucione të tjera të
zbatimit të ligjit.

Këshilli, në vitin që lamë pas, ka nxjerrë afro 200
vendime, të cilat kanë qenë në shërbim të sistemit
prokurorial dhe me mbështetje të partnerëve
ndërkombëtarë ka hartuar tri rregullore, që kanë të bëjnë
me dosjen personale të prokurorëve, transferimin dhe
avancimin e prokurorëve, menaxhimin e sistemit
elektronik (SMIL) dhe ka finalizuar Planit strategjik dhe
Planin e veprimit të sistemit prokurorial 2022-2024.

KPK-ja ka avancuar sa i përket transparencës, me ç’rast
vlen të theksohet se fillimi i publikimit të vlerësimit të
përformansës dhe vendimet disiplinore të prokurorëve.
Po ashtu, vlen të përmendet edhe Memorandumi i
Mirëkuptimit në mes të KPK-së, CIVIKOS-it dhe KMSHKsë për ndërtimin e kapaciteteve dhe rrugëve të
komunikimit për raportimin e rasteve të identifikuara nga
mediat dhe shoqëria civile në prokurori.

Përmes Komisionit për Vlerësimin e Performancës së
Prokurorëve, Këshilli, gjatë vitit 2021, ka finalizuar
vlerësimin e performancës për 65 prokurorë, 53 prej tyre
me mandat të përhershëm dhe 12 me mandat fillestar.

Të nderuar kolegë prokurorë,
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Që të kemi besimin e publikut në punën tonë, ne duhet të
punojmë pa u ndaluar dhe të krijojmë një ambient, në të
cilin të gjithë kanë qasje më të lehtë në drejtësi. Andaj,
dëshiroj të përmend shkurtimisht disa nga prioritetet e
Këshillit për këtë vit:
Fuqizimi i kornizës ligjore dhe strukturës organizative;
Forcimi i integritetit të sistemit prokurorial (prokurorëve
dhe stafit);
Ngritja e nivelit të llogaridhënies, transparencës dhe
kontrollit permanent të punës;
Zhvillimi i mëtejmë i sistemit të ngritjes në karrierë;
Bashkëpunimi dhe koordinimi me partnerë vendorë dhe
ndërkombëtarë dhe shumë prioritete të tjera.

duke u përmbledhur në kuadër të draftit të Rregullores
së re për organizimin e brendshëm dhe funksionimin e
Prokurorit të Shtetit.

Krejt në fund, ju thërras të mbështetni sistemin prokurorial
që të funksionojë si institucion i pavarur, profesional,
transparent, efikas, efektiv dhe llogaridhënës.

Konfirmohet lista prej gjashtë kandidatësh për
pozitën e Kryeprokurorit të Shtetit

Duke vlerësuar lart rëndësinë e kësaj konference,
falënderoj të gjitha ata që punuan rreth organizimit të
saj dhe ju dëshiroj suksese.

KPK-ja, në takimin e 209-të, miratoi Planin strategjik
dhe Planin e veprimit të sistemit prokurorial 2022-

Ju faleminderit!

Sistemi prokurorial vazhdon dhurimin vullnetar
të gjakut
KPK-ja dhe institucioni i Prokurorit të Shtetit, në
bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Kosovës për
Transfuzion të Gjakut organizuan një aksion në kuadër
të dhurimit të rregullt vullnetar të gjakut, me ç’rast
-2024 dhe Planin e Punës së Këshillit Prokurorial të
Kosovës për vitin 2022, si dhe Rregulloren për
Zgjedhjen dhe Përfundimin e Mandatit të Drejtorit të
Përgjithshëm të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të
Kosovës dhe Drejtorit të Njësitit për Shqyrtimin e
Performansës së Prokurorisë. Gjithashtu, KPK-ja ka
konfirmuar listën prej gjashtë kandidatëve, të cilët
kanë aplikuar për pozitën e Kryeprokurorit të Shtetit.

Miratohet Plani i punës për vitin 2022 i
Komisionit për Çështje Normative

Ftesës për dhurim iu përgjigjën një numër i
konsiderueshëm i zyrtarëve të sistemit prokurorial.

Komisioni për Çështje Normative miratoi Raportin e
punës së Komisionit për vitin 2022, pas dhënies së
rekomandimeve dhe komenteve dhe plotësimndryshimeve, si dhe shqyrtoi Rregulloren për
veprimtarinë, organizimin e brendshëm dhe
sistematizimin e administratës në Këshillin Prokurorial të

Vazhdon draftimi i Rregullores për organizimin
e brendshëm dhe funksionimin e Prokurorit të
Shtetit
Komisioni për Çështje Normative ka diskutuar çështjet
relevante që kanë të bëjnë me strukturën, organizimin
dhe funksionimin e Prokurorit të Shtetit, të cilat janë
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Kosovës, e cila parasheh sistematizimin
riorganizimin e kësaj administrate.

dhe
Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, tha se KPKja
është shumë i interesuar që të ketë një proces
transparent dhe të besueshëm, andaj iu bëri thirrje
partnerëve të lartcekura, që, përveç monitorimit, në
ketë proces të rëndësishëm të ndihmojnë edhe me
këshilla, mendime dhe përvojën e tyre.

Mbahet takim i përbashkët i KGJK-së dhe KPKsë
Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Këshilli Prokurorial i
Kosovës kanë mbajtur një takim të përbashkët me
qëllim të fuqizimit të komunikimit dhe koordinimit të
aktiviteteve të interesit të përbashkët.

Lansohet Raporti “Vlerësimi krahasues i të
dhënave mbi funksionimin e Sistemit të
Drejtësisë në Kosovë (2014 – 2020)”
Zëvendëskryesuesi i KPK-së mori pjesë në lansimin e
raportit “Vlerësimi krahasues i të dhënave mbi
funksionimin e Sistemit të Drejtësisë në Kosovë (2014 –
2020)”, i bazuar në metodologjinë e Komisionit
Evropian për Efikasitetin e Drejtësisë (CEPEJ) për
vlerësimin e sistemeve gjyqësore, me ç’rast falënderoi
Këshillin e Evropës dhe Zyrën e Bashkimit Evropian në
Kosovë për mbështetjen e vazhdueshme që i ofrojnë
sistemit të drejtësisë në përgjithësi dhe atij prokurorial
në veçanti.

Në fund të takimit, përfaqësuesit e dy Këshillave janë
pajtuar për nënshkrimin e Memorandumit për fazën e
katërt të Projektit TIK-SMIL dhe janë pajtuar për
hartimin e letrës së përbashkët, e cila do t’i dërgohet
Projektit EUKOJUST për lokacionin e Qendrës së
Rimëkëmbjes për Teknologji Informative.

Mbahet takim i Ambasadës Amerikane,
Britanike dhe Zyrës së BE-së me Panelin
vlerësues për poentimin e kandidatëve për
pozitën e Kryeprokurorit të Shtetit

Ai shtoi se përvojat dhe ekspertizat e këtyre
institucioneve janë shumë të vlefshme për sistemin
prokurorial dhe një raport i tillë ndihmon në përcjelljen
e progresit të indikatorëve dhe ndërmarrjen e hapave
të nevojshëm për fuqizim të vazhdueshëm në linjë me
standardet më të mira evropiane dhe ndërkombëtare.

Paneli vlerësues për poentimin e kandidatëve për
pozitën e Kryeprokurorit të Shtetit mbajti një takim të
përbashkët me përfaqësues të Ambasadës Amerikane,
Ambasadës Britanike dhe Zyrës së BE-së në Kosovë, me
ç’rast ka diskutuar lidhur me procesin e zgjedhjes së
Kryeprokurorit të Shtetit.
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KPK-ja dhe Kolegji UBT nënshkruajnë
memorandum bashkëpunimi

bashkëpunimit të mëtejshëm mes KPK-së dhe KGJK-së,
në mënyrë që të sigurohet një sistem i qëndrueshëm
elektronik, i cili ndihmon në forcimin e sundimit të ligjit
në Kosovë në përputhje me standardet dhe vlerat e BEsë.

Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Kolegji UBT kanë
nënshkruar memorandum bashkëpunimi, qëllimi i të cilit
është krijimi i bashkëpunimit në mes të Këshillit
Prokurorial të Kosovës (KPK) dhe Kolegjit UBT për
mundësinë e realizimit të vizitave studimore për

Përmbyllet procesi i intervistimit të kandidatëve
për prokurorë të Shtetit
KPK-ja përmbylli intervistimin e tetë kandidatëve në
kuadër të procesit të rekrutimit në nivel të prokurorive
themelore, proces ky, i cili ka nisur në qershor të vitit
2020 dhe ka vazhduar me rishpalljen e tij në maj të
vitit 2021.

studentët e Drejtimit Juridik të Kolegjit UBT në KPK dhe
prokuroritë e Republikës së Kosovës, si dhe angazhimin
e ekspertëve - prokurorëve para studentëve të Kolegjit
UBT për prezantimin e temave të veçanta, që
ndërlidhen me fushën e drejtësisë në përgjithësi,
gjenerimin e rasteve të studimit për mësimdhënie dhe
fushave tematike për hulumtim me interes të
përbashkët.

Me ketë rast janë respektuar të gjitha afatet ligjore të
zhvillimit të procedurave rekrutuese dhe janë zbatuar
standardet profesionale, gjë që përbëjnë një proces të
drejtë dhe transparent të vlerësimit të integritetit
personal dhe aftësive profesionale të secilit kandidat.

Nënshkruhet Memorandum i Bashkëpunimit mes
KPK-së dhe KGJK-së për zbatimin e fazës së
katërt të projektit SMIL

Nënshkruhet Memorandum i Bashkëpunimit mes
KPK-së dhe Universitetit “Haxhi Zeka” të Pejës

Kryesuesi i Këshillit Prokurorial dhe Kryesuesi i Këshillit
Gjyqësor nënshkruan Memorandumin e Bashkëpunimit
për zbatimin e fazës tranzitore (fazës së katërt) të
Sistemit për Menaxhimin Elektronik të Lëndëve (SMIL)
në gjykatat dhe prokuroritë e vendit.

Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Universiteti “Haxhi
Zeka” në Pejë nënshkruan një memorandum
bashkëpunimi, qëllimi i të cilit është krijimi i
bashkëpunimit për mundësinë e vizitave studimore për
studentët e Fakultetit Juridik në Prokurorinë Themelore
të Pejës dhe prezantimin e ekspertëve-prokurorëve
para studentëve të UHZ-së, për prezantimin e temave
të veçanta, që ndërlidhen me fushën e drejtësisë.

Në ceremoninë e nënshkrimit, u tha se ky akt i
rëndësishëm ndërinstitucional nënshkruhet, duke pasur
parasysh kompleksitetin e zbatimit dhe arritjet e
deritashme të SMIL-it dhe domosdoshmërinë e
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Sekretatiati i KPK-së përgatiti Raportin vjetor të
Njësisë së Auditimit të Brendshëm për Këshillin
Prokurorial të Kosovës dhe Statutin e ri të Njësisë
së Auditimit të Brendshëm, si dhe në bashkëpunim
me Administratën Tatimore të Kosovës, finalizoi
Procedurat Standarde të Operimit për
shkëmbimin elektronik të të dhënave në mes të
prokurorive dhe ATK-së.

Gjithashtu, ky memorandumi i bashkëpunimit parasheh
edhe organizimin e simpoziumeve dhe seminareve
profesionale të përbashkëta dhe bashkëpunimin në
shkëmbim të literaturës shkencore dhe profesionale për
studentët e drejtësisë.

Vlerësohet mbështetja e Projektit EUKOJUST
për sistemin prokurorial
Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të priti në takim
Drejtoreshën e Projektit EUKOJUST nga IRZ-ja, me
ç’rast diskutuar për aktivitetet e zhvilluara deri me tani
dhe ato që pritet të realizohen në kuadër të Projektit
EUKOJUST.

Aktivitetet e Njësitit për
Performancës së Prokurorisë

Shqyrtimin

e

Gjatë muajit shkurt 2022, NJSHPP-ja kishte në
fokus një sërë punësh, siç ishte përfundimi i
Raportit vjetor të punës së Prokurorit të Shtetit për
vitin 2021 dhe hartimin e Raportit të punës së
PSH-së, si pjesë të Raportit të punës së KPK-së.
Gjithashtu u ofruan informata dhe raporte të
nevojshme për Konferencën Vjetore të
Prokurorëve dhe u hartua Raporti për numrin e
nevojshëm të prokurorëve, duke u bazuar në
ngarkesën me lëndë dhe normën orientuese
vjetore.
Rrjedhimisht, NJSHPP-ja përgatiti edhe një listë
informatash, të nxjerrë nga SMIL-I, për të
mbështetur Komisionin për Vlerësimin e
Performancës së Prokurorëve, duke u bazuar në
kriteret e Rregullores për Vlerësimin e
Performancës së Prokurorëve dhe hartoi Raportin
informativ për rastet e ndryshme në Prokurorin e
Shtetit, sipas kërkesave të autoriteteve
kompetente, në përmbledhjen dhe përpunimin e
shënimeve statistikore për punën e Prokurorit të
Shtetit për periudhën 2015-2022.

Aktivitetet e Sekretariatit të KPK-së
SKPK-ja, gjatë janarit 2022, mbajti një takim të
rëndësishëm me përfaqësues të projektit britanik
regjional për luftimin e krimit të organizuar dhe
një takim për adresimin e komenteve të
ambasadës së SHBA-së në draftin e Planin
strategjik të sistemit prokurorial 2022-2024.
Gjithashtu mbajti disa takime të tjera, si: atë me
ekspertët e Projekti EukoJust për përgatitjen e
specifikacionit teknik për Qendrën e Rimëkëmbjes
dhe takimin online me përfaqësues të OSBE-së
lidhur me angazhimin e avokatëve nga Prokurori
i Shtetit, sipas detyrës zyrtare, pastaj atë me
përfaqësuesit e Projekti EukoJust, në të cilin u
diskutua specifikacioni teknik i donacionit të
projektit dhe Raporti përmbledhës i problemeve
iu dërgua Policisë së Kosovës, problem këto, të
cilat janë identifikuar gjatë shkëmbimit elektronik
të të dhënave ne mes të prokurorisë dhe policisë.

Në ketë rrjedhë hartoi edhe Raportin “Të dhëna
mbi funksionimin e sistemit të drejtësisë (2014 2020): Finalizimi i raportit të katërt”, të projektit
“Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë
(Projekti KoSEJ II).
Gjithashtu janë grumbulluar të dhëna nga
prokurorët dhe janë përpiluar pasqyra për
ngarkesën dhe efikasitetin e tyre në zgjidhjen e
lëndëve nga regjistrat: PP, PPM, PPN, PPP dhe
NJN për muajin janar 2022; grumbulloi të dhëna
për gjendjen e rasteve nëpër prokurori, sipas
regjistrave: PP, PPM, PPN, PPP dhe NJN dhe
departamenteve për muajin janar, si dhe nga
aplikacioni Norma gjeneroi të dhënat statistikore
nga
Mekanizmi
përcjellëse
i
veprave
karakteristike.

Nga ana tjetër, SKPK-ja dha kontribut edhe në
hartimin e Planit të punës për Komisionin për
Çështje Normative për vitin 2022, Raportin për
Komisionin për Çështje Normative për
gjashtëmujorin e dytë dhe finalizoi Planin e
personelit për vitin 2022.
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