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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 251-të, të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, për datën 15 prill 2021 (E enjte) nga ora 10:00, në 

mënyrë virtuale përmes aplikacionit ZOOM. 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, 12 prill 2021                                                                               Skender ÇOÇAJ,                                                               

Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës  

Tema 
Koha orientuese 

për diskutim 

1 Shqyrtimi i ekstraktit të procesverbalit të takimit 249, të datës 24 mars 2021 dhe të takimit 

250 përmes komunikimit elektronit – email  të datës 25 dhe 26 mars 2021 të KGJK-së   

10 min. 

2 Shqyrtimi i Rregullores 01/2021 për Vlerësimin e Performancës së Gjyqtarëve, 

Udhëzuesit për Vlerësimin e Performancës së Gjyqtarëve dhe format e vlerësimit 

20 min. 

3 Zgjatja e afatit të konkursit për anëtarë të Komisionit për Vlerësim të Performancës së 

Gjyqtarëve 

5 min. 

4 Shqyrtimi i draft Memorandumeve të Mirëkuptimit në mes të Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës dhe Fakultetit Juridik – Universiteti i Prishtinës, si dhe ndërmjet KGJK-së dhe 

Rolag 

10 min. 

5 Shpallja e dy (2) pozitave të lira për anëtar të Këshillit Gjyqësor të Kosovës nga radhët e 

gjyqtarëve të Gjykatave Themelore  

5 min. 

6 Emërimi i anëtarit rezervë të Panelit për Lirim me Kusht – deleguar nga Gjykata Apelit 5 min. 

7 Shqyrtimi i njoftimit të Departamentit të Administratës së Përgjithshme – SKGJK për 

pensionim të gjyqtarëve 

5 min. 

8 Shqyrtimi i Planit të punës së Këshillit Gjyqësor të Kosovës për vitin 2021  10 min. 

9 Shqyrtimi i kërkesës së NCCR për financim  10 min. 

10 Shqyrtimi i memos informuese të Komisionit për Administrimin e Gjykatave për 

Krijimin e Komisioneve për vlerësim dhe testim të kandidatëve për interpret dhe 

përkthyes gjyqësor 

10 min. 

11 Caktohen komisionet vlerësuese për intervistimin, vlerësimin dhe rekomandimin e 

kandidatëve për kryetar të gjykatave, gjyqtarëve mbikëqyrës dhe të kandidatëve për 

gjyqtar nga komuniteti serb për Gjykatën e Apelit divizioni në Mitrovicë 

10 min. 

12 Kërkesë për themelimin e panelit hetimore në rastin disiplinor 

NR.AD/KGJK/04/2021/GJTHPZ-AD/GJTHP.nr.2/2021 (E mbyllur) 

10 min. 

13 Shqyrtimi i raportit mbi faktet dhe provat e mbledhur në rastin disiplinor 

Nr.AD/KGJK/35/2020/GJS/2020-GJS-2020-017 (E mbyllur) 

30 min. 

14 Shqyrtimi i raportit mbi faktet dhe provat e mbledhur në rastin disiplinor 

Nr.AD/KGJK/36/2020/GJTHGJI-ADGJI.nr.08/2020 (E mbyllur) 

30 min. 

15 Shqyrtimi i raportit mbi faktet dhe provat e mbledhur në rastin disiplinor 

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

30 min. 

16 Të ndryshme 10 min. 


