
 
KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË 

 

RENDI I DITËS 

MBLEDHJA PLENARE 

 26 Qershor 2020 

 

 

Informacion mbi mbledhjen 

 

➢ Dita/Data:   E Premte, 26.06.2020 

➢ Ora:   10:00 

➢ Kohëzgjatja:  --------- 

➢ Vendi:   --------------------( organizohet online) 

➢ 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 procesverbalit të datës 12.06.2020. 

2. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të z.Kreshnik Ajazi aktualisht 

prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan si drejtues të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan”. 

3. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të znj. Rita Gjati aktualisht 

prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës si drejtuese të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës”. 

4. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të z. Arben Dyla aktualisht prokuror 

në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje si drejtues të Prokurorisë 

pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje”. 

5. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të znj. Violeta Shkurta aktualisht 

prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier si drejtuese të 

Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier”. 



6. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të znj. Arta Marku, prokurore në 

Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, të caktohet përkohësisht të 

ushtrojë funksionin e prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë”. 

7. Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të znj. Alma Bramo, prokurore në 

Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Mat, të caktohet përkohësisht të 

ushtrojë funksionin e prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë 

Durrës”. 

8. Miratimi i projektaktit “ Për miratimin e lejes së papaguar për z. Bujar Hoxha, prokuror 

në Prokurorinë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, 

9. Miratimi i projekt-rregullores “Për trasferimin e përkohshëm”. 

10. Miratimi i projektaktit “Për trasferimin e përkohshëm të një prokurori nga Prokuroria 

pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korcë, të transferohet përkohësisht për një afat 1 

vjecar në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec”. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


