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                              KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

  

 

AXHENDË 

PËR MBLEDHJE PLENARE 

23 SHTATOR 2021 

 

Informacion mbi mbledhjen: 

 

➢ Dita/Data:   E Enjte 23. 09.2021 

➢ Ora:   10:00 

➢ 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 23 Korrik 2021.  

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

të pasurisë dhe figurës për prokurorin z. Arben Smaçi, kandidat për pozicionin e Drejtuesit 

të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër. 

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

të pasurisë dhe figurës për prokurorin  z. Arben Dyla, kandidat për pozicionin e Drejtuesit 

të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje.  

4. Diskutimi/miratimi i relacionit për ndërprerjen dhe përfundimin e procedurës së verifikimit 

të pasurisë dhe figurës për prokuroren znj. Dorina Bejko, kandidate për pozicionin e 

Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec.  

5. Diskutimi/miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për z. Arbër Delilaj, 

kandidat për tu pranuar në programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës për 

vitin akademik 2021-2022.  

6. Diskutimi/miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për znj. Elsa Gjeli, 

kandidate për tu pranuar në programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës për 

vitin akademik 2021-2022.  
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7. Diskutimi/miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për znj. Aulona 

Haxhiraj, kandidate për tu pranuar në programin e formimit fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës për vitin akademik 2021-2022.  

8. Diskutimi/miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për znj. Arjeta 

Plaku, kandidate për tu pranuar në programin e formimit fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës për vitin akademik 2021-2022.  

9. Diskutimi/miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për znj. Sonila 

Qerrolla, kandidate për tu pranuar në programin e formimit fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës për vitin akademik 2021-2022.  

10. Diskutimi/miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për znj. Ornela 

Ferhati, kandidate për tu pranuar në programin e formimit fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës për vitin akademik 2021-2022.  

11. Diskutimi/miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për znj. Hava 

Memko, kandidate për tu pranuar në programin e formimit fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës për vitin akademik 2021-2022.  

12. Diskutimi/miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për znj. Brisida 

Leka, kandidate për tu pranuar në programin e formimit fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës për vitin akademik 2021-2022.  

13. Diskutimi/miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për znj. Ema Lazaj, 

kandidate për tu pranuar në programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës për 

vitin akademik 2021-2022.  

14. Diskutimi/miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për znj. Arisa 

Shkrepi, kandidate për tu pranuar në programin e formimit fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës për vitin akademik 2021-2022.  

15. Diskutimi/miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për z. Kristi Jorgji, 

kandidat për tu pranuar në programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës për 

vitin akademik 2021-2022.  

16. Diskutimi/miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për znj. Holta 

Hadushaj, kandidate për tu pranuar në programin e formimit fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës për vitin akademik 2021-2022.  

17. Diskutimi/miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për znj. Briselda 

Zhushi, kandidate për tu pranuar në programin e formimit fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022.  

18. Diskutimi/miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për znj. Enkeljda 

Meçka, kandidate për tu pranuar në programin e formimit fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës për vitin akademik 2021-2022.  

19. Diskutimi/miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për znj. Rajmonda 

Xhelollari, kandidate për tu pranuar në programin e formimit fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës për vitin akademik 2021-2022.  

20. Diskutimi/miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për z. Renato Tosku, 

kandidat për tu pranuar në programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës, për 

vitin akademik 2021-2022.  

21. Diskutimi/miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për znj. Greta Dreni, 

kandidate për tu pranuar në programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës, 

për vitin akademik 2021-2022.  
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22. Diskutimi/miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për z. Mirjon 

Brahimllari, kandidat për tu pranuar në programin e formimit fillestar të Shkollës së 

Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022.  

23. Diskutimi/miratimi i listës pjesore të studentëve, kandidatë për tu pranuar në programin e 

formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2021-2022. 

24. Diskutimi/miratimi i raportit për analizimin e aftësisive profesionale të subjektit të 

rivlerësimit znj. Violeta Shkurta prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së 

Parë Fier.  

25. Diskutimi/miratimi i raportit për analizimin e aftësisive profesionale të subjektit të 

rivlerësimit z. Ylli Pjetërnikaj prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë 

Lezhë. 

26. Diskutimi/miratimi i relacionit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për z. Gjon Fusha, 

kandidat për pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër. 

27. 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. 

28. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të z. Neritan Hoxha në 

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

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

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

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

pozicionin e prokurores në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë. 

31. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të znj. Elida Hoxhaj në 

pozicionin e prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Vlorë; 

32. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të z. Kleanth Zeka në 

pozicionin e Drejtuesit pranë Gjykatës së Apelit Vlorë. 

33. Diskutimi/miratimi i relacionit për hedhjen e shortit për caktimin e relatorit për fillimin e 

procedurës së ngritjes në detyrë për kandidatin z. Albert Murçaj, për  pozicion e Drejtuesit 

të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër.  

34. Diskutimi/miratimi i relacionit për hedhjen e shortit për caktimin e relatorit për fillimin e 

procedurës së ngritjes në detyrën për kandidatin z. Gjon Fusha, për  pozicion e Drejtuesit 

të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër. 

 

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