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KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

 

NJOFTIM 

PËR MBLEDHJE PLENARE  

10 MARS 2022 

 

Informacion mbi mbledhjen: 

 

 Dita/Data:   E ENJTE  10.03.2022 

 Ora:   11.00 

 Kohëzgjatja:  120 min. 

 Thirrur nga:   Zëvendëskryetari i Këshillit. 

  Pjesëmarrësit:  Anëtarët. 

  Kuorumi i nevojshëm:  7 anëtarë. 

  

 

Kjo mbledhje do të organizohet në sallën e mbledhjeve të Këshillit, në prezencë të Anëtarëve 

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

Prokurori i Përgjithshëm dhe Programi OPDAT.  

 

Rendi i ditës: 

 

1. Diskutimi/ miratimi i proces-verbaleve të Seancave Plenare të datës 24 Shkurt 2022 

dhe 2 Mars 2022. 

2. Diskutimi/ miratimi i projekt – aktit për caktimin e përkohshëm të z. Dritan Gripshi 

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

3. Diskutimi/ miratimi i projekt – aktit për caktimin e përkohshëm të z. Rifat Kojku në 

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

4. Diskutimi/ miratimi i projekt – aktit për caktimin e përkohshëm të z. Elion Mustafaj 

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

5. Diskutimi/ miratimi i projekt – aktit për caktimin e përkohshëm të z. Kleanth Zeka 

në pozicionin e Drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Vlorë. 

6. Diskutimi/ miratimi i projekt – aktit për caktimin e përkohshëm të znj. Pranvera 

Gruda në pozicionin e prokurores në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër. 
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7. Diskutimi/ miratimi i projekt – aktit për caktimin e përkohshëm të znj. Elida Hoxhaj 

në pozicionin e prokurores në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Vlorë. 

8. Diskutimi/ miratimi i projekt – aktit për Transferimin përkohshëm me pëlqim të z. 

Neritan Hoxha në pozicionin e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Pogradec. 

9. Diskutimi/ miratimi i projekt – aktit për caktimin e përkohshëm të z. Nerita Hoxha 

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

10. Diskutimi/ miratimi i projekt – aktit për caktimin e përkohshëm të një prokurori në 

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

11. Diskutimi/ miratimi i projekt – aktit për mbylljen e procedurës së ngritjes në detyrë 

për pozicionin e drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës. 

12. Diskutimi/ miratimi i projekt – aktit për plotësimin e një vakance të përkohshme në 

prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër, nëpërmjet procedurës së 

transferimit të përkohshëm me pëlqim. 

13. Diskutimi/miratimi i raportit për analizimin e aftësive profesionale të subjektit të 

rivlerësimit znj. Ida Ahmetlli, me detyrë Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së 

Shkallës së Parë Tiranë. 

14. Diskutimi/miratimi i raportit për analizimin e aftësive profesionale të subjektit të 

rivlerësimit z. Ilia Bano, me detyrë Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës 

së Parë Korçë. 

15. Diskutimi/miratimi projekt- aktit për ndërprerjen e dhe përfundimin e procedurës 

së verifikimit të pasurisë dhe figurës së prokurores Violeta Shkurta, kandidate për 

pozicioni e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier. 

16. Diskutim/miratimi i projekt – aktit për një ndryshim në Vendimin e Këshillit të Lartë 

të Prokurorisë, Nr.207, datë 18.06.2021, “Për përbërjen e Komisioneve të Përhershëm 

dhe anëtarët zëvendësues të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”, të ndryshuar. 

17. Diskutimi/ miratimi i Rregullores “Për mënyrën e caktimit të kompensimit financiar 

të prokurorëve që delegohen, transferohen apo caktohen përkohësisht”. 

 

Të tjera (pyetje/diskutime). 

 

Urdhërohet sektori IT të bëj publikimin e kësaj axhende në faqen web të Këshillit. 

Njoftohen të gjithë anëtarët e Këshillit për të siguruar pjesmarrjen. 

 

Zëvendëskryetari 

Alfred Balla 
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