
 
REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS 
SUDSKI SAVET KOSOVA - KOSOVO JUDICIAL COUNCIL 

 

 
Në bazë të nenit 14 paragrafi 1 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës  

Th ë rr a s 
 

Mbledhjen e 286-të, të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, për datën 05 maj 2022  (e enjte) nga ora 09:00, në 

sallën e takimeve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.  

 

Për mbledhje propozoj këtë:   
R E N D   D I T E 

 

Në rast të pamundësisë që të merrni pjesë luteni që të lajmëroheni në tel. 038-200 17 435.    

Prishtinë, 4 maj 2022       

 

 

                                                                   Albert ZOGAJ,                                                                                              

  Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës    

Tema 
Koha orientuese 

për diskutim  

1 Përzgjedhja dhe emërimi i kryetarit të Gjykatës së Apelit 
15 min.  

2 Përzgjedhja dhe emërimi i kryetarit të Gjykatës Themelore në Prizren 
15 min. 

3 Shpallja e konkursit të brendshëm për gjyqtar në Gjykatën Supreme të Kosovës  

 
10 min.  

4 Themelimi i Panelit për shqyrtimin e aplikacioneve dhe intervistimin e kandidatëve për 

ngritje në detyre për gjyqtar në Gjykatën Supreme të Kosovës 
10 min.  

5 Emërimi i Komisionit për rishqyrtimin e ankesave të kandidatëve për ngritje në detyre në 

Gjykatën Supreme të Kosovës 
10 min. 

6 Themelimi i Komisionit ad hoc për vlerësim e performancës të ish gjyqtarëve mbikëqyrës 

dhe tani aktual të përzgjedhur sipas metodës Random për vitin 2022 
10 min. 

7 Themelimi i grupit punues për draftimin e Planit Strategjik për TIK dhe KGJK-në, për 

periudhën pesë vjeçare 2023 – 2027 
10 min. 

8 Themelimi i grupit punues për përgatitjen e rekomandimeve lidhur me çështjet e ngritura 

në kuadër të procesit të konsolidimit të Sistemit Qendror të Evidencës Penale  
10 min. 

9 Shqyrtimi i draft memorandumit të bashkëpunimit ndërmjet Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

(KGJK) dhe Grupit për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), si dhe autorizimi i kryesuesit 

të KGJK-së për nënshkrimin e memorandumit  

10 min.  

10 Shqyrtimi i kërkesës së kryetares së Komisionit për Çështje Normative për lirimin e z. Fidan 

Hoxha, në trajtimin e lëndëve në Gjykatën Themelore Prizren 
10 min.  

11 Shqyrtimi i draft Katalogut të pozitave dhe përshkrimit të vendeve të punës për të punësuarit 

e gjyqësorit 
10 min. 

12 Rekomandimi për emërimin e kandidatëve për gjyqtarë në Gjykatat Themelore të 

Republikës së Kosovës 
15 min.  

13 Diskutim lidhur me propozimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për kandidatët që nuk janë 

dekretuar për gjyqtar në Gjykata Themelore të Republikës së Kosovës (e mbyllur) 
15 min.  

14 Të ndryshme 10 min. 


