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KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

 

AGJENDE 

PER MBLEDHJEN PLENARE 

 17 DHJETOR 2020 

 

Informacion mbi mbledhjen 

 

 Dita/Data:   E Enjte 17.12.2020 

 Ora:   10: 00 

 Kohëzgjatja:  --------- 

 Modaliteti:             (on-line) 

 Thirrur nga:   Kryetari  

  Pjesëmarrësit:  Anëtarët 

 

Kjo mbledhje do të organizohet online në lidhje Zoom me të gjithë anëtarët e Këshillit, si dhe 

të ftuar përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, programet EURALIUS dhe OPDAT, në 

kushtet e distancimit social si rezultat i pandemisë COVID-19. 

 

Rendi i ditës; 

  

1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 17.11.2020.  

2. Miratimi i projekt- vendimit mbi ankimin e nje prokurori kundër Udhëzimit Nr. 3173/5 

Prot, datë 20.07.2020 të Prokurorit të Përgjithshëm. 

3. Miratimi i propozimit te Komisionit Ad Hoc për mosmbajtje qëndrim publik në lidhje me 

kërkesat e katër prokurorëve (kundër cënimit të ushtrimit të funksioneve të Prokurorit, 

cënimit të privatësisë dhe imazhit të tij nëpërmjet përhapjeve të qëllimshme të thënieve të 

pavërteta që lidhen me ushtrimin e detyrës së magjistratit),. 

4. Miratimi i Planit Strategjik për vitin 2021-2024. 

5. Miratimi i rregullores për mënyrën e kompensimit për orët shtesë të punës të kryera nga 

nëpunësit civil të prokurorisë, (opinion nga Ministria e Financës). 

6. Shqyrtim/ miratim i raportit për vlerësimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit 

z. Enklid Gjini. 

7. Shqyrtim/ miratim i raportit për vlerësimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit 

znj. Alma Bramo. 

8. Shqyrtim/ miratim i raportit për vlerësimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit 

z. Dritan Gripshi. 

9. Shqyrtim/ miratim i raportit për vlerësimin e aftësisë profesionale të subjektit të rivlerësimit 

z. Florian Bonjaku.  
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10. Miratimi i projekt-vendimeve “Për verifikimin e pasurisë dhe figurës së kandidatëve për 

programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2020-2021”.  

11. Shqyrtim/ miratim i relacionit për miratimin e  veprimtarisë jashtë funksionit të magjistratit  

prokuror  Z. Adnan  Xholi. 

12. Shqyrtim/ miratim i relacionit për miratimin e  veprimtarisë jashtë funksionit të magjistratit  

prokuror  Znj. Eliora Elezi. 

13. Shqyrtim/ miratim i opinionit të Këshillit mbi propozimin e Drejtuesit të Prokurorisë së 

Posaçme për shtimin e numrit të prokurorëve në këtë prokurori.  

14. Raportimi i Komisionit të Karrierës në lidhje me Vendimin Nr. 259 datë 17.11.2020 të 

Këshillit për shpalljen e vendeve vakante për drejtues në prokuroritë e juridiksionit të 

përgjithshëm, nëpërmjet ngritjes në detyrë dhe miratimi i listës zyrtare të kandidatëve që 

plotësojnë kriteret ligjore për këto pozicione.  

15. Shqyrtimi i kërkesës së Ministrisë së Drejtësisë “Mbi komandimin e magjistratit në 

pozicionin vakant të shërbimit civil” (Pozicioni - Përgjegjës në sektorin e së Drejtës 

Penale, në Drejtorinë e së Drejtës Civile dhe Penale, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të 

Kodifikimit dhe harmonizimit të legjislacionit). 

16. Miratimi i projekt vendimit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër të z. Rifat Kojku. 

17. Miratimi i projekt vendimit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Prokuror në 

Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë të z. Anton Martini. 

18. Miratimi i projekt vendimit për caktimin e përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat të z. Abaz Muça. 

19. Shqyrtim/ miratim i propozimit për Komandimin e kandidates Znj. Fatjona Memçaj  për 

pozicionin Prokuror ndërlidhës pranë EUROJUST. 

 

20. Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime). 
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