Republika e Kosovës
Republika Kosova/Republic of Kosovo

Akademia e Drejtësisë/Akademija Pravde/Academy of Justice
Takim i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë (AD)
AGJENDA
Vendi:
Data:
Ora:

Akademia e Drejtësisë
31 Maj 2019
10:00

10:00 – 10:05



Hapja e takimit dhe miratimi i agjendës

10:05 – 10:10



Miratimi i procesverbalit të takimit të KD të mbajtur me 22 shkurt
2019

10:10 – 10:20



Diskutimi dhe miratimi i Kërkesës së KPK për fillimin e Trajnimit
Fillestar për prokurorët e sapoemëruar të gjeneratës së VIII

10:20 – 10:35



Diskutimi dhe miratimi i Programit të Trajnimit Fillestar për
Prokurorët e sapoemëruar të gjeneratës së VIII

10:35– 10:50



Diskutimi dhe miratimi i listës së mentorëve për prokurorët e
sapoemëruar të gjeneratës VIII

10:50 – 11:05



Diskutimi rreth trajnimeve për ndryshimet e Kodit Penal dhe Kodit
të Procedurës Penale të mbështetura nga Ambasada e SHBA dhe
vendosja për mbajtjen apo largimin e trajnimeve në këtë fushë të
cilat parashihen edhe në Programin e Trajnimeve të Vazhdueshme

11:05 – 11:20



Diskutimi dhe miratimi i Redaksisë për Revistat e Akademisë dhe
miratimi i kompensimit të punës së anëtarëve të Redaksisë

Akademia e Drejtësisë
Rr. “Muharrem Fejza” p.n.
https://ad.rks-gov.net

Akademija Pravde
Ul. “Muharrem Fejza” b.b.
https://ad.rks-gov.net

Academy of Justice
Str. “Muharrem Fejza” n.n.
https://ad.rks-gov.net

11:20 – 11:25



Këshilli Diskutimi i propozim trajnimeve me donatorë të
propozuara nga : Evropës, Projekti Twining (EU) pranë Ministrisë
së Drejtësisë, GIZ

11:25 – 11:30



Diskutimi i kërkesës së dërguar përmes email të gjyqtarit Alajdin
Tërshnjaku dhe gjyqtarit Ylber Shurdhiqi

11:30 – 11:35



Diskutimi i kërkesës së gjyqtares Elvira Emini, për ndërrimin e
mentorit

11:35 – 11:40



Abonimi në databaza, respektivisht abonimi në databazën të cilës i
ka skaduar afati

11:40 – 11:45



Diskutimi i Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet AD dhe
MAP, për ndërtimin e objektit

11:45 – 11:50



Diskutimi dhe miratimi i kërkesës së KGJK, për trajnimet e
detyrueshme për vitin 2019

11:50 – 11:55



Diskutimi i konfliktit të mundshëm të interesit lidhur me vendosjen për
aplikimin për trajnues

11:55 – 12:00



Caktimi i takim të ardhëm të KD të AD-së, për diskutimin dhe miratimin
e kërkesës buxhetore 2020

12:00



Të ndryshme

Akademia e Drejtësisë
Rr. “Muharrem Fejza” p.n.
https://ad.rks-gov.net

Akademija Pravde
Ul. “Muharrem Fejza” b.b.
https://ad.rks-gov.net

Academy of Justice
Str. “Muharrem Fejza” n.n.
https://ad.rks-gov.net

