
 
KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

 

RENDI I DITËS 

MBLEDHJA PLENARE 

 24 Prill  2020 

 

 

Informacion mbi mbledhjen 

 

➢ Dita/Data:   E Premte 24.04.2020 

➢ Ora:   11: 00 

➢ Kohëzgjatja:  --------- 

➢ Vendi:   --------------------(vendim qarkullues) 

➢ Thirrur nga:   Kryetari  

➢ Pjesëmarrësit:  Anëtarët 

 

Kjo mbledhje do të organizohet online në lidhje Skype/Zoom me të gjithë anëtarët e 

Këshillit,  në kushtet e karantinimit si rezultat i pandemisë së COVID-19. 

 

Rendi i ditës   

 

1. Miratimi i Raportit “Mbi veprimtarinё e Kёshillit tё Lartё tё Prokurorisё pёr periudhёn  

janar 2019-dhjetor 2019”. 

2. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të Drejtuesit të Prokurorisë pranë 

Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër. 

3. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të një prokurori në Prokurorinë  pranë 

Gjykatës së Apelit Durrës. 

4. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të një prokurori në Prokurorinë pranë 

Gjykatës së Apelit Shkodër . 

5. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të Drejtuesit të Prokurorisë pranë 

Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë. 

6. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të Drejtuesit të Prokurorisë pranë 

Gjykatës së së Shkallës së Parë Vlorë. 

7. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të Drejtuesit të Prokurorisë pranë 

Gjykatës së Apelit Durrës . 

8. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të Drejtuesit të Prokurorisë pranë 

Gjykatës së Shkallës së Parë Përmet. 



9. Miratimi i projektvendimit “Për caktimin e përkohshëm të Drejtuesit të Prokurorisë pranë 

Gjykatës së Apelit Shkodër . 
 

10. Miratimi i projekt-akteve të vlerësimit, në kuadër të rivlerёsimit kalimtar për prokurorin 

Arben Smaçi 

11. Miratimi i projekt-akteve të vlerësimit, në kuadër të rivlerёsimit kalimtar për prokuroren 

Afërdita Ndoi 

12. Miratimi i projekt-akteve të vlerësimit, në kuadër të rivlerёsimit kalimtar për prokurorin 

Kolë Hysenaj. 

13. Miratimi i projekt-akteve të vlerësimit, në kuadër të rivlerёsimit kalimtar për prokurorin 

Avni Kraja. 

14. Miratimi i projektvendimit “ Për transferimin e përhershëm të Kancelarit në Prokurorinë e 

Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar”. 

 

 

 

 

 

 


