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                              KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

  

 

AXHENDË 

PËR MBLEDHJE PLENARE 

29 QERSHOR 2021 

 

Informacion mbi mbledhjen: 

 

➢ Dita/Data:   E Martë/ 29. 06. 2021 

➢ Ora:   11:00 

➢ Kohëzgjatja:  --------- 

➢ Thirrur nga:   Kryetari  

➢  Pjesëmarrësit:  Anëtarët 

  

Kjo mbledhje do të organizohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit në prezencë fizike të 

Anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, si dhe të ftuar përfaqësues nga Ministria e 

Drejtësisë, programet EURALIUS dhe OPDAT.  

 

Rendi i ditës: 

 

1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 9 Qershor 2021. 

2. Diskutim/miratim i raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të 

rivlerësimit znj. Denisa Asko, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Tiranë. 

3. Diskutim/miratim i raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të 

rivlerësimit z. Artan Lulaj, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së 

Parë Tiranë. 

4. Diskutim/miratim i raportit për analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të 

rivlerësimit z. Arben Nika, Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë 

Kurbin. 

5. Diskutim/miratim i raportit mbi verifikimin e pasurisë dhe figurës për prokurorin e 

prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës z. Ludovik Doda, kandidat për 

pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës. 

6. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të znj. Alma Bramo në 

pozicionin e prokurorit, në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkalles së Parë Durrës. 

7. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të z. Dritan Gripshi në 

pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkalles së Parë Berat. 
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8. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të z. Neritan Hoxha në 

pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkalles së Parë Pogradec. 

9. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të znj. Violeta Shkurta 

në pozicionin Drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkalles së Parë Fier. 

10. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të z. Arben Dyla në 

pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkalles së Parë Lushnjë. 

11. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të znj. Arta Marku në 

pozicionin e prokurorit, në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë. 

12. Diskutim/miratim i relacionit, për kualifikimin e kandidatëve që plotësojnë kushtet 

e kandidimit për ngritje në detyrë, për pozicionin e drejtuesit.   

 

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