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KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

 

NJOFTIM 

PËR MBLEDHJE PLENARE  

22 PRILL 2022 

 

Informacion mbi mbledhjen: 

 

➢ Dita/Data:   E PREMTE  22.04.2022 

➢ Ora:   10.00 

➢ Kohëzgjatja:  60 min. 

➢ Thirrur nga:   Kryetari 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-verbalit të Seancës Plenare  të datës 13.04.2022. 

2. Diskutimi/ miratimi i projekt – aktit për caktimin e përkohshëm të zonjës Elidjana 

Kasa, në detyrën e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë. 

3. Diskutimi/ miratimi i projekt – aktit për caktimin e përkohshëm të zotit Asllan 

Bajramaj, në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë 

Përmet. 

4. Diskutimi/ miratimi i projekt – aktit për caktimin e përkohshëm të zotit Kledian Llaho, 

në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë. 

5. Diskutimi/ miratimi i projekt – aktit për caktimin e përkohshëm të zotit Aurel Zarka, 

në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë. 

6. Diskutimi/ miratimi i projekt – aktit për caktimin e përkohshëm të zotit Moisi Duda, 

në detyrën e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Durrës. 

7. Diskutimi/ miratimi i projekt – aktit për caktimin e përkohshëm të zotit Kujtim Basha, 

në detyrën e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durrës. 
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8. Diskutimi/ miratimi i projekt – aktit për mbarimin e statusit të magjistratit për zotin 

Brahim Dragjoshi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Shkodër. 

9. Diskutimi/ miratimi i projekt – aktit për pranimin e kërkesës dhe miratimin e qëndrimit 

në detyrë të zotit Thoma Jano. 

10. Diskutimi/miratimi i projekt-aktit për një ndryshim në vendimin nr. 228,                                  

datë 13.07.2021 të Këshillit “Për praktikën profesionale të kandidatëve për magjistratë 

të Shkollës së Magjistraturës”, i ndryshuar. 

11. Diskutimi/ miratimi i “Raportit për Analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të 

rivlerësimit, zotit Kudusi Shahu”. 

12. Diskutimi/ miratimi i “Raportit për Analizimin e aftësisë profesionale të subjektit të 

rivlerësimit, zotit Bajram Breçani”.  

13. Hedhje shorti për caktimin e relatorit në lidhje me procedurën për ngritjen në detyrë të 

Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kavajë. 

 

Të tjera (pyetje/diskutime). 

 

Urdhërohet sektori i dokumentimit te seancave  të bëj publikimin e kësaj axhendë në faqen web 

të Këshillit. 

 

Njoftohen të gjithë anëtarët e Këshillit për të siguruar pjesëmarrjen. 

 

 

Kryetari 

 

Alfred Balla 

http://www.klp.al/
mailto:info@klp.al

