REPUBLIKA E KOSOVËS

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS

SUDSKI SAVET KOSOVA - KOSOVO JUDICIAL COUNCIL

Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 1.5 të Rregullores për Organizimin dhe Veprimtarinë e Këshillit Gjyqësor
të Kosovës
Th ë rr a s
Mbledhjen e 198 –të të Këshillit Gjyqësor të Kosovë për datën 15 shkurt 2018 (e enjte) nga ora 13:30, në
Sallën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Për mbledhje propozoj këtë:

REND DITE
Koha orientuese
për diskutim

Tema

1

Shqyrtimi i ekstraktit te procesverbalit të takimit 195 të KGJK-së

10 min.

2

Shqyrtimi i raportit vjetor të punës së Sekretariatit të KGJK-së

15 min.

3

Caktimi i anëtareve të Komisioneve të KGJK-së

15 min.

4

Decentralizimi-Diskutim

15 min..

5

Shqyrtimi dhe dhënia e autorizimit kryesuesit te KGJK-se per nënshkrim të Memorandumit
të Mirëkuptimit ne mes te UNDP-e dhe KGJK
Shqyrtimi i udhëzuesit mbi hapat e referimi të rasteve të ndërmjetësimit

10 min.

Përzgjedhja e Panelit për shqyrtimin e Aplikacioneve për gjyqtarët që kanë aplikuar për
ngritje në detyrë në Gjykatën e Apelit
Emërimi i Komisionit për Hartimin e Testit Kualifikues dhe Komisionit për Rishqyrtim

10 min.

Shqyrtimi i dorëheqjes se znj. Nesrin Lushta nga pozita e komisionerit per përgjime
elektronike
Shqyrtimi dhe vendosja e kërkesës e z.Bashkim Hyseni, kryetar i Gjykatës Themelore në
Ferizaj per caktimin e nënkryetarit të kësaj gjykate.
Shqyrtimi i kërkesës në lidhje me shfuqizimin e vendimit të KGJK-së mbi caktimin e dy
gjyqtareve te EULEX-it ( e mbyllur)

10 min..

12

Propozimin për ngritje ne detyrë të kandidateve që kanë aplikuar për gjyqtar në
Gjykatën e Apelit ( e mbyllur)

10min.

13

10 min.

14

Shqyrtimi i raportit lidhur me vlerësimin e performancës së gjyqtarëve gjatë vitit 2017
Gjyqtareve gjatë (e mbyllur)
Shqyrtimi i kërkesave të EULEX( e mbyllur)

15

Të ndryshme

10 min.

6
7
8
9
10
11

Në rast të pamundësisë që të merrni pjesë luteni që të lajmëroheni në tel. 038-20017431.
Prishtinë 13 shkurt 2018

Nehat IDRIZI,

20 min.

10 min.

10 min.
10 min.

15 min.

Kryesues, Këshilli Gjyqësor i Kosovës

