
 
                              KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

  

 

 AXHENDË 

PËR MBLEDHJE PLENARE 

     4 TETOR 2021 

 

Informacion mbi mbledhjen: 

 

➢ Dita/Data:   E Hënë 04.10.2021 

➢ 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. Diskutimi/ miratimi i procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 3 dhe 16 Shtator 

2021.  

2. Diskutimi/ miratimi i relacionit për shpalljen e dy vendeve vakante për ngritjen në 

detyrë të prokurorëve në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të 

Organizuar. 

3. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktim e z. Gjon Fusha nëpërmjet procedurës së 

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

Gjirokastër.  

4. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktim e z. Albert Murçaj nëpërmjet procedurës së 

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

së Parë Shkodër. 

5. Diskutim/miratim i relacionit mbi caktimin nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele të 

z. Adnan Hoxha në detyrën e Prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së 

Parë Berat.  

6. Diskutimi/miratimi i relacionit mbi caktimin nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele 

të z. Elidon Hysenaj në detyrën e Prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Berat.  

7. Diskutim/miratim i relacionit mbi caktimin nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele të 

znj. Ajola Prençi në detyrën e Prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së 

Parë Lezhë. 

8. Diskutimi/miratimi i relacionit për caktimin e përkohshëm të z. Xhevahir Lita në 

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



 

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

Verzeroli, 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 z. Enea 

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

Magjistraturës për vitin akademik 2021-2022.  

11. 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. 

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

rivlerësimit znj. Ajola Prençi, Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së 

Parë Kurbin. 

 

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

 

 


