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                            KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

  

 

AXHENDË 

PËR MBLEDHJE PLENARE 

25 MAJ 2021 

 

Informacion mbi mbledhjen: 

 

➢ Dita/Data:   E Martë/ 25. 05. 2021 

➢ 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. Miratim i procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 27.04.2021 dhe 11.05.2021. 

2. Diskutimi/ miratimi i relacionit për ndërprerjen dhe përfundimin e procedurës së ngritjes 

në detyrën të prokurorit z. Sali Hasa, kandidat për pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë 

pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë.  

3. Diskutimi/ miratimi i relacionit për ndërprerjen dhe përfundimin e procedurës së ngritjes 

në detyrë të prokurorit z. Artan Madani kandidat për pozicionin e Drejtuesit të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë.   

4. Diskutimi/ miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës të prokurorit z. 

Albert Murçaj, kandidat për pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së 

Shkallës së Parë Shkodër. 

5. Diskutimi/ miratimi i relacionit për miratimin e raportit për analizimin e aftësive 

profesionale të prokurorit z. Saimir Bahiti, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së 

Shkallës së Parë Shkodër. 
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6. Diskutimi/ miratimi i relacionit për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë për 

pozicionin e Drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat. 

7. Diskutimi/ miratimi i relacionit për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë për 

pozicionin e Drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë.  

8. Diskutimi/ miratimi i relacionit për fillimin e procedurave për plotësimin e pozicionit 

vakant të Këshilltarit për Etikën pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë. 

9. Diskutimi/ miratimi i relacionit për caktimin e prokurorit z. Genti Xholi, nëpërmjet 

procedurës së ngritjes në detyrë, në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës 

së Apelit Tiranë. 

10. Diskutimi/ miratimi i relacionit për caktimin e prokurores znj. Anita Jella, nëpërmjet 

procedurës së ngritjes në detyrë, në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës 

së Shkallës së Parë Durrës. 

11. Diskutimi/ miratimi i relacionit për caktimin me short të relatorit për fillimin e procedurës 

së ngritjes në detyrë të kandidatët që kanë kaluar procesin e kualifikimit, për Drejtues në 

Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tropojë. 

 

 

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