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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 240-të, të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, për datën 26 tetor 2020 (E Hëne) nga ora 10:00, në sallën e 

takimeve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.  

 

Vërejtje: Duke respektuar rekomandimet e IKSHP-së, për shkak të gjendjes aktuale dhe ruajtjes së distancës në këtë 

takim do të marrin pjesë vetëm anëtarët e KGJK-së dhe stafi mbështetës.  

 

Për pjesëmarrjen e të interesuarve të tjerë, mbledhja do të mundësohet të mbahet përmes platformës zoom.   

 

Për mbledhje propozoj këtë:                       

                                                                  R E N D   D I T E  

Prishtinë, 23 tetor 2020               

 

                                                                                                 Skender ÇOÇAJ,    

                                                                                                                         Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës                                                                                 

Tema 
Koha orientuese 

për diskutim  

1 Shqyrtimi i ekstraktit të procesverbalit të takimit 239, të datës 29 shtator 2020, të KGJK-

së 
10 min. 

2 Emërimi i anëtarit/kryesuesit të Panelit për Lirim me Kusht dhe anëtarit rezervë të 

deleguar nga Gjykata Supreme e Kosovës  
10 min. 

3 Shqyrtimi i dorëheqjes nga pozita e gjyqtarit porotë  10 min. 

4 Vendimi për kompensimin e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës  10 min. 

5 Shqyrtimi i kërkesës për dhënien e autorizimit Drejtorit të Përgjithshëm të SKGJK-së për 

shpalljen e pozitave të lira dhe përgatitjen e planit të përgjithshëm të personelit 
10 min. 

6 Shqyrtimi i mospajtimeve të gjyqtarëve, të ushtruara kundër vendimeve të Komisionit 

për Vlerësimin e Performancës (E mbyllur)  
30 min. 

7 Kërkesë për themelimin e panelit hetimore për lëndën disiplinore 

Nr.AD/KGJK/31/GJTHPR/2020-AD/GJTHPR.nr.40/20 (E mbyllur) 
10 min. 

8 Shqyrtimi i raportit mbi provat dhe faktet e mbledhura në rastin disiplinor  

Nr.AD/KGJK/11/GJTHPZ-ADGJTHP.nr.15/2019 (E mbyllur) 
20 min. 

9 Shqyrtimi i raportit mbi provat dhe faktet e mbledhura në rastin disiplinor  

NR.AD/KGJK/16/19-ADGJTHGJ-04/2019 (E mbyllur) 
20 min. 

10 Shqyrtimi i raportit mbi provat dhe faktet e mbledhura në rastin disiplinor  

NR.AD/KGJK/17/2019-AD-GJTHPR/14/2019 (E mbyllur)  
20 min. 

11 Shqyrtimi i raportit mbi provat dhe faktet e mbledhura në rastin disiplinor  

NR.AD/KGJK/20/2020/GJTHPE-AD.nr.6/20 (E mbyllur)  
20 min.  

12 Shqyrtimi i raportit mbi provat dhe faktet e mbledhura në rastin disiplinor 

NR.AD/KGJK/24/2020/GJA-GJA/185/20 (E mbyllur) 
20 min. 

13 Të ndryshme 10 min. 


