
 
                              KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

  

 

 AXHENDË 

PËR MBLEDHJE PLENARE 

               16 Shtator 2021 

 

Informacion mbi mbledhjen: 

 

 Dita/Data:   E Enjte  16.09.2021 

 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 13 Korrik 2021. 

2. Diskutim/miratim i relacionit mbi renditjen dhe caktimin në detyrë të Drejtuesit të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë.  

3. Diskutim/miratim i relacionit mbi renditjen dhe caktimin në detyrë të Drejtuesit të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat.  

4. Diskutim/miratim i relacionit mbi miratimin e renditjes së kandidatëve në garë për 

pozicionin vakant Nr 1 shpallur me Vendimin Nr. 184, datë 09.06.2021 të Këshillit të 

Lartë të Prokurorisë, për procedurën e lëvizjes paralele në Prokurorinë pranë Gjykatës 

së Shkallës së Parë Berat. 

5. Diskutim/miratim i relacionit mbi miratimin e renditjes së kandidatëve në garë për 

pozicionin vakant Nr 2, shpallur me Vendimin Nr. 185, datë 09.06.2021 të Këshillit të 

Lartë të Prokurorisë për procedurën e lëvizjes paralele në Prokurorinë pranë Gjykatës 

së Shkallës së Parë Berat. 

6. Diskutim/miratim i relacionit mbi miratimin e renditjes së kandidatëve në garë për 

pozicionin vakant, shpallur me Vendimin Nr. 189, datë 09.06.2021 të Këshillit të Lartë 

të Prokurorisë, për procedurën e lëvizjes paralele në Prokurorinë pranë Gjykatës së 

Shkallës së Parë Lezhë. 

7. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të z. Rifat Kojku në 

pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër. 

8. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të znj. Pranvera Gruda në 

pozicionin e Prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër. 

9. Diskutimi/miratimi i relacionit për transferimin e përkohshëm të z. Elion Mustafaj në 

pozicionin e Prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje. 



 

 

10. Diskutim/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të z. Elion Mustafaj në 

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

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

rivlerësimit znj. Mirela Kapo, Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së 

Parë Krujë. 

12. Diskutim/miratim i relacionit për ndërprerjen dhe përfundimin e procedurës së 

verifikimit të pasurisë dhe figurës për prokurorin z. Lorenc Mërkuri, kandidat për 

Drejtues në Prokurorinë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë. 

13. Diskutim/miratim i relacionit për ndërprerjen dhe përfundimin e procesit të verifikimit 

për subjektin z. Artur Prenga kandidat për tu pranuar në programin e formimit fillestar 

të Shkollës së Magjistraturës për vitin akademik 2021-2022.  

14. Diskutim/miratim i relacionit për zgjedhjen e anëtarit të Komisionit të Mbrojtjes së 

Prokurorëve.  

15. Diskutim/miratim i relacionit për caktimin e një anëtari në Komisionin për Programin 

e Mbrojtjes së Dëshmitarëve si dhe caktimin e anëtarit zëvendësues. 

16. Diskutim/miratim i relacionit për caktimin e një anëtari nga radhët e Prokurorisë së 

Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në Bordin Drejtues të Qendrës 

së Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë. 

 

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

 


