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UVOD

Ustavni i pravni sistem Kosova je zacemen ran na načelima demokratskog
upravljanja, podele vlas , vladavini prava i uvažavanju osnovnih ljudskih prava i
sloboda. Pravosuđe ima ključnu ulogu u očuvanju i oživljavanju ovih načela.
Profesionalnost, nepristrasnost i integritet sudija i tužilaca su zasine qua non

nezavisno i pravedno organizovanje pravosuđa i osiguravanje potpune zaš te prava i
jednakos pred zakonom.

Ova osnovna načela su istovremeno, glavni integra vni faktori u današnjoj Evropi. Kao
takva, ona su preduslov za učešće Kosova u procesima evro-atlanskih integracija i
duboka inspiracija za zemlju da bude punopravni i dostojanstveni član porodice
miroljubivih i demokratskih država sveta.

Neizbežna činjenica je da nezavisnost, efikasnost i kvalitet pravde u velikoj meri zavise
od nivoa stručnih kvalifikacija i osposobljenos sudija, tužilaca i administra vnog
osoblja u sudovima i tužilaštvima. Njihovo znanje, veš ne i sposobnos treba da se
konstantno dopunjuju novim veš�nama, kao posledica rapidnih promena i razvoja
nacionalnog, evropskog i međunarodnog prava. Stoga je u 2005. godini ustanovljen
sistem za stručnu obuku članova pravosuđa, u kojem Kosovsko pravosudno veće
(KPV) i Tužilačko veće Kosova (TVK) postavljaju poli�ke i prioritete obuke i Kosovski
ins�tut za pravosuđe (KIP) organizuju početnu i stalnu obuku za ambiciozne i sudije i
tužioce koji zasedaju i ostale profesionalce, koji rade u pravosuđu.

Težeći ka visokim standardima i odličnos u ovoj oblas , u 2014. godini uveden je novi
koncept i vrsta obuke – – koja će približistručna obuka i razmena u inostranstvu

kosovsko pravosuđe evropskim sistemima pravosuđa i zajedničkim vrednos ma u
oblas , slobode, bezbednos i pravde kao i pravosuđima drugih zemalja.

Programi stručne prakse i razmene, pružaju jedinstvenu mogućnost za pripadnike
pravosuđa da se direktno predstave, steknu prak čno znanje i veš ne i razmene
gledišta sa svojim kolegama u mnogim pravosudnim ins tucijama širom Evrope i van
nje. Mogućnos koje ovaj program pruža za učesnike – da uče, pridržavaju se i
direktno budu uključeni u rad njihovih kolega u različi m evropskim i stranim
pravosuđima – biće izvanredno korisne za njhov stručni razvoj i nadalje će poveća
njihove menadžerske veš ne i kapacitet i produbi njihovo znanje u različi m
poljima, koja su direktno povezana sa pravosudnim i tužilačkim dužnos ma, koje oni
obavljaju. Pored pravnog znanja, postoje vrednos i načela pravosudnog sistema u
celini, koje prelaze nacionalno pravosuđe i koje se mogu ojača jedino kroz razmenu.
Ovi programi će takođe izgradi jaku stručnu sinergiju i započeće i otvori vrata za
pravosudnu saradnju između Kosova i ostalih zemalja.

Nadalje očekuje se da ovi programi neće samo pojedonačno poboljša�učinak sudija,
tužilaca i administra�vnog osoblja koji će u njima učestvova�, nego će takođe
doprine� jačanju nezavisnos�, kvaliteta i efikasnos� celokupnog pravosudnog i
tužilačkog sistema Kosova, svrstavajući ih prema najboljim standardima i praksama u



Evropi. Zauzvrat, sve ovo će pojača� javnu veru i poverenje u pravosuđe i njegov
kapacitet da podjednako za sve građane zemlje deli pravdu na pravedan i efikasan
način.

Drugi veoma važan ishod je uvođenje strogog, pravednog i transparentnog postupka
za odabir učesnika na osnovu unapred određenih kriterijuma zasnovanih na
zaslugama, osiguravajući istovremeno jednak pristup i pravedne mogućnos širokom
nizu pripadnika pravosuđa da učestvuju u ovim programima.

Namera ovog priručnika je da predstavi na jednom mestu dokumente o poli ci, koji su
usvojeni od strane KPV, TVK i KIP-a i koji se odnose na ovu novu vrstu obuke,
obuhvatajući 1) Koncept dokument o programima stru ; 2) Vodič za: čne prakse za KIP
organizaciju, odabir i učešće u stručnim praksama i programima razmene u
inostranstvu; i 3) Pravila KIP-a o odabiru učesnika u stručnoj obuci i programima
razmene u inostranstvu, usvojen od strane Upravnog odbora, kao Uredba br.1/2015
od 26. marta 2015. Oni su izrađeni, uzimajući u obzir najbolje evropske prakse,
nacionalni kontekst i prioritete.

Prepoznajući visoku važnost stručne obuke i programa razmene u inostranstvu, KPV,
TVK i KIP ostaju posvećeni podršci uvođenju i uspostavljanju funkcionalnog i održivog
sistema za organizovanje takvih programa u inostranstvu, koji će bez sumnje
poboljša kompetentnost, stručni učinak i menadžerske i e čke veš ne pripadnika
pravosuđa.

Konačno, posebna zahvalnost ukazuje se Kancelariji Evropske Unije i projektu “Daljna
podrška reformi kosovske pravne edukacije”, finansiranom od strane EU za njihovu
podršku u razradi dokumenata o poli ci i organizovanju nekoliko stručnih praksi i
programa razmene za sadašnju KIP-ovu generaciju učesnika u obuci i razmeni, sudija i
tužilaca koji zasedaju kao i administra vnog osoblja u sudovima i tužilaštvima, koji će
bi od krajnje koris za sve građane Kosova.

...................................................... .........................................................
Za Kosovsko pravosudno veće Za Kosovsko tužilačko veće

..............................................................
Kosovski ins tut za pravosuđe



KONCEPT DOKUMENT

O PROGRAMIMA

STAŽIRANJA ZA

SUDSKI INSTITUT KOSOVA





9K S I Koncept dokument o programima stažiranja za udski ns�tut osova

Sadržaj

1. Istorijat ................................................................................................................11

2. Obim i svrha .........................................................................................................12

3. Obim stažiranja ....................................................................................................13

4. Iskustva sa stažiranjem unutar kosovskog pravosuđa .........................................14

4.1 Sudski ins�tut Kosova (SIK).......................................................................14

4.2 Sudski savet Kosova i Tužilački savet Kosova ............................................16

4.3 Umesto zaključka ..................................................................................16

5. Opšte preporuke u pogledu stažiranja .................................................................18

6. Specifične preporuke za organizaciju stažiranja u sklopu

..............................................................................19različi�h programa obuke SIK

7. Kriterijum selekcije i jezički uslovi .......................................................................24

8. Finansijske posledice i održivost ..........................................................................26

9. Vizija SIK-a i plan da se organizuju i realizuju programi stažiranja ..........................27



10 K S I Koncept dokument o programima stažiranja za udski ns�tut osova

Skraćenice

CTP Stalni programi obuke

EJTN Evropska mreža pravosudne obuke

EU Evropska Unija

ITP Uvodni programi obuke

KJC Sudski savet Kosova

KJI Sudski ins�tut Kosova

KPC Tužilački savet Kosova

PTP Programi obuke za unapređenja

TOT Obuka instruktora



1. Istorijat

Svrha projekta je da dalje ojača Reformu pravne edukacije na Kosovu. Jedan od glavnih
ciljeva je da ojača menadžmentske veš�ne budućih i trenutnih sudija i tužioca i
nesudskog osoblja, uz prak�čno iskustvo u pravosudnim ins�tucijama EU.

U pogledu ovog specifičnog cilja, planirano je da se pos�gnu naredni rezulta�:

• U okviru Programa uvodne obuke (ITP)-prak�čna faza i Programa stalne obuke
(CTP), pripravnički programi se obavljaju u sudovima / pravosudnom

ins�tucijama EU

• Odnosi između Sudskog ins�tuta Kosova (SIK) i evropskih ins�tucija

pravosudne obuke su ojačani i SIK se pridružio Evropskoj mreži pravosudne
obuke (EJTN) kao posmatrač.

Projekat je preduzeo nekoliko ak�vnos� kako bi pos�gao gorenavedeni cilj i rezultate.
Ove ak�vnos�i ostvarenja posebno podrazumevaju sledeće:

1. Obavljanje postojećih sistema i praksi stažiranja i programa razmene uProcene

evropskim zemljama. Na osnovu ove procene, ovaj projekat je doneo konkretne
preporuke u pogledu razvoja efikasnog sistema pripravničkih programa za
članove kosovskog pravosuđa i pomaže SIK-u u prak�čnom uvodu takvih
programa stažiranja.

2. Izrada o pripravničkim programima, gde su pitanja kao štoKoncept dokumenta

su ciljevi, ciljne grupe, vrste stažiranja u sklopu ITP, CTP, Programa obuke za
unapređenja (PTP) i programi obuke za sudsku administraciju u evropskim i
drugim zemljama detaljnije opisani. Paralelno, projekat je iden�fikovao sudske i
druge pravosudne ins�tucije širom Evrope, gde takva stažiranja mogu primarno
da se organizuju za buduće i trenutne sudije i tužioce kao i za administra�vno
osoblje koje radi u sudovima i tužilaštvima na Kosovu.

3. Razradi� za organizaciju i odabirSpecifične kriterije i smernice/pravila

učesnika u različi�m pripravničkim i programima razmene, i studijskih poseta
sudovima, tužilaštvima i drugim pravosudnim ins�tucijama u različi�m
jurisdikcijama u evropskim i drugim zemljama. Ove smernice/pravila imaju za
cilj uvođenje novog i održivog sistema koji će osigura� da se stažiranje i druge
prilike za obuku u inostranstvu na osnovu kriterijuma zasnovanih na zaslugama i
korektnos�i koje mogu da dovedu kvalifikovane i različite članove pravosuđa na
Kosovu. Ovi nacr� smernica/pravila treba dalje da se razmotre i usvoje od
strane SIK, SSK i TSK. Projekat će takođe pomoći relevantnim nacionalnim
vlas�ma da izrade i harmonizuju specifična pravila i procedure za odabir
učesnika u pripravničkim i programima razmene u inostranstvu.

11K S I Koncept dokument o programima stažiranja za udski ns�tut osova



Projekat je već uspostavio kontakte sa potencijalnim partnerima i ins�tucijama za

organizaciju pripravništva i studijskih poseta u narednim evropskim zemljama:
Francuska, Portugalija, Holandija, Nemačka, Bugarska i Hrvatska, koje su već izrazile
interes da prihvate njihove kolege sa Kosova.

U narednom periodu, projekat će nastavi� blisko da sarađuje sa SIK, kao glavnim
korisnikom projekta, na dizajnu i organizaciji različi�h vrsta pripravništva i poseta tokom
trajanja projekta u skladu sa Uslovima zadataka - komponenta 3 (Molimo da pogledate
Aneks 1).

Projekat će takođe pomoći SIK da uspostavi bližu saradnju i da potpiše sporazum

između SIK i evropskih ins�tucija za pravosudnu obuku koji će se koris�� kao pravni
okvir za saradnju i organizaciju pripravništva i programa razmene u budućnos�. Projekat
će takođe pomoći SIK da se pridruži Evropskoj mreži pravosudne obuke (EJTN) kao

posmatrač, što će omogući� učešće sudija i tužilaca sa Kosova u razmenama koje se
organizuju u sklopu ove mreže.

2. Obim i svrha

Ovaj koncept dokument i razmatra šemu programaima širok i holis�čki pristup

pripravništva koje SIK treba u budućnos�da realizuje. Koncept dokument ima za cilj da
uvede funkcionalni, transparentni i održivi sistem pripravničkih i programa razmene

za članove kosovskog pravosuđa koji će se održava� izvan nacionalnih jurisdikcija, po
mogućstvu u zemljama Evropske Unije zbog evro-atlanskih težnji zemlje. U tom
pogledu, koncept dokument pruža specifične preporuke u pogledu različi�h �pova
pripravništva koji treba da se organizuju kao deo različi�h programa obuke SIK-a.

Glavni cilj ovog sistema je da ojača menadžerske veš�ne i profesionalni učinak budućih

i trenutnih sudija i tužilaca kao i administra�vnog osoblja u sudovima i tužilaštvima

kroz stažiranje izvan zemlje. Oni treba da ciljaju na različite korisnike unutar sudstva i
treba da im dopuste da se bave prak�čnim radom kako bi stekli dublje razumevanje
funkcionisanja pravosudnih ins�tucija, naročito u zemljama Evropske Unije (EU) kao i u
drugim stranim jurisdikcijama.

Od izuzetne važnos�je da pripravništva ne samo unaprede profesionalni učinak i prakse
pojedinačnih sudija i tužilaca i administra�vnog osoblja koje učestvuje u ovim
programima, već i osigurava dugoročni u�caj kroz poboljšanje kvaliteta i efikasnos�
administracije pravde na Kosovu. Zbog toga, sistem takođe treba da doprinese i jačanju
kapaciteta celokupnog pravosuđa kako bi se preduzele pravosudne reforme i iste
uskladile sa najboljim evropskim standardima i praksama u zajedničkim oblas�ma
slobode, bezbednos�i pravde.

U svetlu gorenavedenog, projekat veruje da efikasan i značajan sistem pripravništva,
kao minimum, zahteva jasnu definiciju njihovih ciljeva i svrha; primenu kriterijuma
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utemeljenih na korektnos� i zaslugama i transparentnim i pravičnim postupkom
odabira učesnika; finansijskim i ljudskim resursima za realizaciju; mehanizmima za
prenos znanja i menadžment; i dugoročni u�caj i održivost.

U ovom Konceptu, projekat daje preporuke u pogledu ovih pitanja, koja treba da se
pročitaju zajedno sa Procenom postojećih sistema i praksi pripravničkih i programa
razmene u evropskim zemljama i Nacrtom pravila za organizaciju, odabir i učešće u
pripravničkim i programima razmene u inostranstvu, koji su predstavljeni u odvojenom
dokumentu i pružaju detaljna pravila o postupku odabira i kriterijumima.

Preporuke projekta su ponajviše zasnovane na kompara�vnoj proceni postojećih
sistema i praksi u organizaciji pripravništva po najpres�žnijim i razvijenijim modelima
pravosudne obuke i ins�tucija u Evropi, uključujući i one u Francuskoj, Portugaliji,
Holandiji, Nemačkoj, Bugarskoj, i Hrvatskoj. Veoma je važno da se ukase na to da su

modalite� i svi relevantni aspek� pripravništva predloženih u ovom Konceptu

usklađeni tako da budu što adekvatniji nacionalnom kontekstu i realnos�na Kosovu.

Na kraju, Koncept nastoji da članovi kosovskog pravosuđa treba da uče i da imaju koris�
od, što je više moguće, različitog nasleđa i kultura u Evropi. Osim tehničkog pravnog
znanja, postoje fundamentalne i zajedničke vrednos�za pravosuđe i pravosudni sistem
u celini, koji ide iznad nacionalnih granica i jurisdikcija i koji jedino može da bude
podržan kroz kolegijalnu razmenu i saradnju. Projekat čvrsto veruje da ovo može
najbolje da se pos�gne kroz prak�čne programe pripravništva i razmene u evropskim
zemljama kao i u drugim jurisdikcijama.

3. Obim stažiranja

Ne postoji jedinstvena definicija ili razumevanje o tome šta je stažiranje. Naziv, značanje
i trajanje zavisi od modela obuke i imenovanja sudija i tužilaca koji su se prijavili i
postojećeg pravnog sistema u različi�m evropskim zemljama. ¹

U smislu ovog Koncepta, stažiranje podrazumeva poseban oblik obuke i

profesionalnog razvoja usmeren ka članovima pravosuđa koji im omogućuje da

dobiju direktni uvid, dobiju prak�čno znanje i veš�ne i razmene mišljenja i iskustva sa

kolegama u različi�m pravosudnim ins�tucijama, ponajviše u sudovima, tužilaštvima,

sudskim i tužilačkih saveta, ins�tucija za pravosudnu obuku kao i drugih relevantnih

ins�tucija u sektoru pravosuđa.

Jedna od najkarakteris�čnih obeležja pripravničkih programa je da is� omogućavaju
“učenje kroz rad” što se smatra najefikasnijim načinom učenja i samostalnog razvoja
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¹ Molimo vas da konsultujete zaProcenu o postojećim sistemima i praksama programa stažiranja u Evropi

više detalja o različi�m praksama koje su dominantne na nivou Evropske Unije i u različi�m državama
članicama EU.
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koje vodi do poboljšanih menadžerskih veš�na unutar pravosuđa i može dalje da
inspiriše promene, reforme i inovacije u lokalnom pravosudnom sistemu.

Stažiranje je takođe veoma dobra prilika da se izmene pogledi i mišljenja i za
umrežavanje i uspostavljanja dobre komunikacije i kontakata koji mogu da stvore
profesionalne sinergije u budućnos�.

Objašnjenje za stažiranja je da su buduće i trenutne sudije i tužioci uključeni u prak�čan
rad i mogu direktno da posmatraju i studiraju najbolje prakse i profesionalne standard u
mnogo naprednijem pravosudnom sistemu, po mogućstvu u Evropi, i kasnije da
primene znanje i iskustva stečena tokom pripravništva da bi poboljšali njihove
sopstvene pravosudne veš�ne i učinak. Ovo se jednako primenjuje na administra�vno
osoblje u sudovima i tužilaštvima.

U tom kontekstu, projekat veruje da dugoročno stažiranje (u trajanju od jednog do šest

meseci) i prak�čni rad u sudu ili tužilaštvu i dnevna interakcija sa kolegama iz druge
jurisdikcije o stvarnim slučajevima i pitanjima je veoma korisno vozilo za unapređenje
menadžerskih i prak�čnih veš�na budućih i trenutnih sudija i tužilaca i administra�vnog
osoblja. Među�m, ciljevi, trajanje i sadržaj različi�h vrsta pripravništva treba da se
iskroji tako da odgovara različi�m faktorima koji se dole razmatraju.

Zbog svog širokog pristupa, Koncept takođe pominje i razmatra i veoma sličan koncept -
programe razmene. Relevantnost ovog pristupa je utemeljena na proceni koju je uradio
projekat, gde je evidentno da je program razmene najčešći model obuke i
profesionalnog razvoja dostupan budućim i trenutnim sudijama i tužiocima širom
evropskih zemalja, koji se koris�za s�canje prak�čnog iskustva i uvida u funkcionisanje
pravosudnih ins�tucija u drugim zemljama članicama, ponajviše preko Evropske mreže
za pravosudnu obuku (EJTN).

Na kraju, kako bi obezbedili koherentnost pravosudne obuke koju SIK pruža širom
zemlje, Nacrt pravila za organizaciju, odabir i učešće u pripravničkim i programima
razmene u inostranstvu takođe pominje studijske posete, obuku kroz kurseve,
konferencije i drugu obuku koja se organizuje u inostranstvu, koje projekat smatra
vrednim izvorima za profesionalno unapređenje članova pravosuđa.

4. Iskustva sa stažiranjem unutar kosovskog pravosuđa

4.1 Sudski ins�tut Kosova

SIK organizuje različite vrste obuke za članove kosovskog pravosuđa, uključujući uvodni
program obuke (ITP) koji je usmeren na buduće sudije i tužioce; Stalni program obuke
(CTP) za već imenovane sudije i tužioce; Obuku instruktora (ToT) za SIK instruktore; i
Program obuke za unapređenja za sudije i tužioce koji su imenovani na veće instance ili
su premešteni na menadžerske pozicije; i Specijalni program obuke za administra�vno
osoblje u sudovima i tužilaštvima. Ovi različi� programi obuke bave se potrebama za
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razvoj potrebnih veš�na i sposobnos�i daljim profesionalnim razvojem različi�h ciljnih
grupa koji su gore pomenu�. Od njegovog uspostavljanja 2000. godine, SIK je pružao
kvalitetnu obuku i privržen je da stalno razvija svoje ins�tucionalne kapacitete i da
poboljšava svoje standard i metodologije obuke. Uz Zakon o uspostavljaju Sudskog
ins�tuta Kosova (Zakon br. 02/L-25), status SIK se unapredio u javnu nezavisnu
ins�tuciju odgovornu za pravosudnu obuku.

SIK osoblje ima iskustva u planiranju, organizovanju, praćenju i procenjivanju obuke.
Ins�tut je takođe organizovao ili je pomogao organizaciju mnogih studijskih poseta i
drugih ak�vnos� u inostranstvu uz učešće kosovskih sudija i tužilaca. SIK podržavaju
mnoge donatorske organizacije i dobro je poznat kao ins�tucija za pravosudnu obuku.
Među�m, SIK ima ograničene resurse i organizuje stažiranje u stranim jurisdikcijama za
svoje korisnike u skladu sa ovim konceptom unutar okvira ITP, CTP i ToT programa. Kao
što je gore navedeno, pripravnoštvo, kao što koncept gore zamišlja, se organizovalo u
sklopu ITP, CTP i ToT programima.

Prema tome, od 2009. godine, SIK je uspostavio praksu organizovanja jednonedeljne
studijske posete kao deo Uvodnog programa obuke (ITP) za kandidate sudije i tužioce
pri Pravnoj akademiji Turske. Ova studijska poseta se smatra veoma dobrom prilikom za
buduće sudije i tužioce da se is�izlože naprednijem pravosudnom sistemu i saznaju više
o organizaciji i funkcionisanju turske pravne akademije, sveukupnom pravosudnom
sistemu Turske, zapošljavanju i procesu imenovanja novih sudija i tužilaca kao i
pitanjima oko administracije i upravljanja sudovima. Slične prakse posećivanja i učenja
iz iskustva drugih pravosudnih ins�tucija (za obuku) za kandidate sudije i tužioce
uspostavljeni su u Albaniji, Makedoniji, Nemačkoj i drugim zemljama.

Pod Stalnim programom obuke (CTP), SIK, većinom uz podršku različi�h donatora i
projekte tehničke pomoći, organizovao kratkotrajne studijske posete i pomogao učešće
članova kosovskog pravosuđa na obukama u inostranstvu. Treba da se kaže da nikakva
formalnih pravila koji definišu kriterijum i postupke za odabir i učešće sudija i tužilaca u
ovim programa nisu bila uspostavljena i primenjena. Među�m, ovo ne umanjuje
činjenicu da su ovi međunarodni treninzi pomogli da se unaprede kapacite�kosovskih
sudija i tužilaca i da su im omogućili da njihove funkcije obavljaju na profesionalniji,
efikasniji, e�čki, nepristrasan i nezavisan način. Dodatno, ove studijske posete i treninzi
su omogućili sudijama i tužiocima koji su učestvovali da prošire njihovo znanje i budu u
toku sa najnovijim dešavanjima u međunarodnom zakonu kao i da bolje razumeju
obaveze koje prois�ču iz međunarodnih sporazuma i zakona o sudskoj saradnji.

Pod programom obuka instruktora (ToT), SIK uz podršku IRZ je organizovao dva
pripravnička programa u trajanju od nedelju dana za svaki. Prvi program je bio
organizovan u martu 2013, za 5. SKI instruktora pri Sudu pravde Evropske Unije. Drugi
program je organizovan u maju 2013, pri Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu i
takođe je bio usmeren na 5. SIK instruktora. Iskustva ova dva pripravnička programa su
veoma pozi�vna i pokazala su da mogu da imaju značajan u�caj kada su posebno
izrađeni da ispune potrebe učesnika (u ovom slučaju budućih SIK instruktora), koji su po
povratku primenili znanje i naučene lekcije u izradi posebnog nastavnog plana i
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predavanja EU zakona i ljudskih prava drugim korisnicima SIK-a. Ovi pripravnički
programi su takođe pomogli budućim SIK instruktorima da primene napredne i
interak�vne tehnike obuke u do�čnim oblas�ma zakona.

4.2 Sudski savet Kosova i Tužilački savet Kosova

Unutar okvira njihovih statutornih odgovornos�, i SSK i TSK do sada nisu uspostavili bilo
kakav sistem ni� su organizovali bilo kakve pripravničke programe. Među�m, imaju
ranije iskustvo u organizovanju studijskih poseta u različi�m zemljama (ili sa svojim
budžetom ili preko organizacije različi�h donatorskih projekata). Jedan dobar primer je
studijska poseta Portugalskom sudskom savetu, koji je organizovan preko EU
finansiranog projekta “Podrška Sudskom savetu Kosova i Tužilačkom savetu Kosova”
2012. godine.

Situacija se čini još groom u pogledu administra�vnog i osoblja za pravnu podršku u
sudovima i tužilaštvima pošto oni do sada nisu imali koris�od ovih studijskih poseta.

Save� su ovlašćeni da upravljaju sudskim i tužilačkim sistemom i da razvijaju poli�ku i
opšte smernice za unapređenje profesionalnih veš�na članova pravosuđa i tužilaštva.
Kvalitet pravde i poštovanje principa vladavine zakona snažno zavise od kvaliteta
stručnog rada sudskog i tužilačkog osoblja. U tom smislu SSK i TSK imaju glavnu
odgovornost da podrže organizaciju različi�h vrsta programa obuke, uključujući
stažiranje i programe razmene sa usvajanjem smernica i pravila za organizaciju, odabir i
učešće u ovim programima imajući u vidu finansijske implikacije i pružanje neke
finansijske pomoći.

Tokom procesa procene postojećih praksi na Kosovu utvrđeno je da nije bilo sredstava
predviđenih za oba saveta za takve programe. Što se �če pitanja njihovog potencijalnog
finansijskog doprinosa u organizaciji budućih programa stažiranja, oba saveta nisu bila u
mogućnos� da obezbede defini�van odgovor o svojim budžetskim kapacite�ma za
finansiranje i podršku takvim programima ili drugim ak�vnos�ma obuke.

4.3 Umesto zaključka

Imajući to u vidu gorenavedeno, može se zaključi�da u okviru kosovskog pravosuđa ne
postoji sistem za izbor, organizaciju i učešće budućih i trenutnih sudija i tužilaca i drugih
članova pravosuđa u programima stažiranja u inostranstvu, uključujući evropske
jurisdikcije. Osim toga, postoji nedostatak standarda, kriterijuma i proceduralnih
pravila na osnovu kojih potencijalni učesnici treba da budu izabrani i zahtevi i očekivanja
pre i posle njihovog učešća u raznim programima stažiranja.

Postoji potreba da se uspostavi mehanizam za organizovanje stažiranja, programa
razmene u inostranstvu koji bi omogućio pravilan izbor programa i učesnika na osnovu
unapred definisanih pravila i kriterijuma i uzimajući u obzir potrebe i prioritete
pravosudnih i tužilačkih sistema na Kosovu . Procena postojećih praksi potvrđuje
nedostatak jasnog koncepta i dugoročne vizije o mestu takvih programa obuke u
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ukupnom procesu razvoja karijere sudija i tužilaca. Do sada su studijske posete i druge
ak�vnos�obuke u inostranstvu bile organizovane na osnovi od strane različi�had hoc

ins�tucija, organizacija i projekata ili u mnogim slučajevima nije bilo razmatranja realnih
potreba obuke učesnika i u�caj njihovog učešća na njihov dalji profesionalni učinak.
Jedna nedavna procena koju je uradio USAID ukazuje na činjenicu da mali broj²
trenutnih tužilaca pohađa više od ponuđenih mogućnos� za obuku u inostranstvu i
postoji preporuka da različi� članovi tužilačkog sistema učestvuju u studijskoj pose� i
drugim oblicima u inostranstvu . Po našem mišljenju ovo je veoma korektno zapažanje i
projekat snažno podržava stav da mora da postoji sistem za izbor učesnika na osnovu
jasnih kriterijuma i postupku usvojenog od strane odgovarajućih ins�tucija koje imaju
ulogu u administraciji sudskog i tužilačkog sistema (SIK i TSK).

Postojeći prakse na Kosovu dokazuju važnu ulogu SIK kao centralne javne pravosudne
ins�tucije za obuku. Ins�tucije pravosudne obuke obično su veoma ak�vne u pružanju
podrške lokalnim sudovima u organizaciji stažiranja, programa razmene i drugih
ak�vnos� obuke u okviru zemalja i u inostranstvu. Oni poseduju sve podatke i
informacije o članovima sudskog i tužilačkog sistema, analize potreba za obukom,
kontakte sa stranim pravosudnim ins�tucijama i informacije o postojećim programima
obuke i mogućnos�za obuku u inostranstvu. Postoje svi uslovi u SIK-u da dalje poboljša
svoje kapacitete za uspostavljanje kontakata, razvoj programa i podršku organizaciju
različi�h vrsta programa obuke, uključujući stažiranje, programe razmene i druge
ak�vnos�obuke u inostranstvu. Verujemo da će usvajanje koncepta, pravila i postupaka
za organizovanje i učešće u stažiranju stvori� odgovarajuće uslove za uvođenje
transparentnog sistema u skladu sa najboljim evropskim standardima. Visoka
mo�vacija osoblja SIK da razvije takav sistem i da igra ak�vnu ulogu u njegovoj
prak�čnoj primenu je jak argument za podršku ovoj ak�vnost sa ciljem da se pos�gnu
održivi rezulta�projekta.

Prepoznavanje ove situacije i prednos� stažiranja, SIK, SSK i TSK potpuno podržavaju
uspostavljanje efikasne, funkcionalne i održive prakse stažiranja u kosovskom
pravosuđu, uglavnom u zemljama članicama Evropske Unije. Oni takođe podržavaju
uspostavljanje standarda i primenu transparentnih, korektnih i zasnovanih kriterijuma i
jasnih proceduralnih pravila za organizaciju i izbor učesnika u različi�m vrstama
stažiranja, programima razmene i studijskih putovanja u sudovima, tužilaštvima i
drugim pravosudnim ins�tucijama u različi�m pravnim sistemima.

Osim toga, oni su mišljenja da prilikom kreiranja i organizovanja programa stažiranja
nekoliko faktora, kao što nam ciljna grupa, cilj i svrha da se pos�gne, trajanje,
kriterijume za izbor i postupak, zasluge i jezičke zahteve, finansijski i ljudski resursi treba
da se uzmu u obzir. Štaviše, oni veruju da bi stažiranje trebalo da se organizuje za sve
ciljne grupe i kao deo svih različi�h programa obuke koje pruža SIK, kako je gore
navedeno.

17

² 2013 Anketa kosovskih tužioca o njihovom znanju i razumevanju Zakona o krivičnom postupku (ZKP),
koji je stupio na snagu na Kosovu 1. januara, 2013- Rezime, tačka 2.
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5. Opšte preporuke koje se odnose stažiranje

Na osnovu uporednih iskustava o stažiranju i imajući u vidu nedostatak iskustva u
organizovanju stažiranja, i sistem pravosudne obuke i imenovanja sudija i tužilaca i
administra�vnog osoblja na Kosovu, projekat preporučuje da:

▪ SIK treba da nastavi da organizuje i uredi prak�čno stažiranje u svojoj
nadležnos�, kao i da uvede novi sistem stažiranja i programa razmene koji će

se održa� u sudovima, tužilaštvima, sudijske obuke i druge pravosudne

ins�tucije u zemljama članicama EU i regionu zasnovane na finansijskim

kapacite�ma.

▪ Ova stažiranja treba osmisli� i integrisa� u različite programe obuke SIK-a,

uključujući ITP, CTP, PTP i posebne programe obuke za osoblje uprave u

sudovima i tužilaštvu koji se redovno nude.

▪ Stažiranje treba organizova� kao individualne (jedan-na-jedan) ili grupne

programe, i kratke (1. nedelja), srednje (mesec dana) i dugoročne programe

(do 6 meseci ili više). Veoma je važno da se ovi programi prilagode tako da
zadovolje specifične potrebe i profesionalne aspiracije svakog pojedinca ili
različite ciljne grupe. Procena postojećih sistema i praksi za organizovanje
stažiranja potvrđuje da se dužina stažiranja realno kreće od jedne sedmice do
dva meseca.

▪ Projekat naglašava značaj dugoročnog stažiranja i programa razmene, koji bi

trebalo da bude prak�čno orijen�san i zasnovan na pristup "učenje kroz rad".

Tokom takvih programa, učesnik, bilo da je budući ili trenutni sudija ili tužilac ili
član uprave, treba da se dodeli da radi u sudu / tužilaštvu ili drugoj pravosudnoj
ins�tuciji i da se udruži sa kolegom u zemlji domaćinu. Ovo, u pravom smislu, će
mu/joj omogući�da posmatra, uči i bude direktno uključen/a u svakodnevnom
radu i praksu njegovih/njenih kolega u drugom sudskom sistemu, po
mogućstvu u evropskim zemljama.

▪ Sudije i tužioci treba da učestvuju u programu specijalizovanih stažiranja koji

će se fokusira�na specifične oblas�prava i primene međunarodnih ugovora.
Konkretni priorite� će bi� definisani od strane odgovarajućih ins�tucija i
organa (SSK, TSK, SIK) na osnovu analize sudske prakse, važećim zakonima,
postojećim potrebama obuke, itd.

▪ Korisnicima programa stažiranja treba dodeli� određene zadatke koje oni
moraju da obavljaju nakon završetka stažiranje. To bi ih više fokusiralo i
posve�lo programu stažiranja i nacionalno sudstvo bi moglo da imaju koris�od
njihovih različi�h iskustava.

▪ Kanali saradnje uspostavljeni od strane SIK u prošlos�i onih koji su pokrenu�uz
pomoć projekta treba koris��, koliko je to moguće, za organizovanje programa
za stažiranje u evropskim pravosudnim ins�tucijama i međunarodnim
sudovima.
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6. Posebne preporuke za organizovanje stažiranja

različi�h programa obuke pri SIK

Postoji nekoliko faktora koji treba uze� u obzir prilikom kreiranja i organizovanja
programa stažiranja, pre svega ciljna grupa, cilj i svrha koji treba da se pos�gne, trajanje,
kriterijumi za izbor i postupak, jezičke uslove, finansijske i ljudske resurse za
implementaciju programa, i načini razmene i prenos znanja i osiguravanje održivos�.

U svetlu toga, projekat preporučuje da su glavni korisnici programa stažiranja koje SIK
treba da organizuje su:

- Buduće sudije i tužioci koji su prisustvovali početnoj obuci pri SIK, kao deo
prak�čne faze;

- Trenutne sudije i tužioci na svim instancama;

- Pravni saradnici i administra�vno osoblje u sudovima i tužilaštvima;

- Uprava SIK-a, osoblje i instruktori;

- Strane sudije, tužioci i pripadnici pravosuđa drugih zemalja;

- Ostali predstavnici sektora pravde, kao što su SSK i TSK članovi i osoblje, i drugi
pravni stručnjaci u skladu sa odredbama važećeg zakonodavstva u oblas�
pravosudne obuke.

Na osnovu ovih ciljnih grupa, projekat preporučuje da SIK treba da organizuje, bilo kao
pojedinačne ili grupne programe, sledeće vrste stažiranja:

▪ Praksa kao deo ITP za kandidate sudije i tužioce;

▪ Praksa kao deo CTP za sudije i tužioce;

▪ Praksa za nesudsko osoblje (pravno i administra�vno);

▪ Praksa za upravu SIK, osoblje i instruktore.

▪ Praksa za strane sudije i tužioce na Kosovu i predstavnike drugih pravosudnih
ins�tucija u inostranstvu po zahtevu.

Ispod, projekat daje konkretne preporuke koje se �ču organizacije svake od ovih
različi�h kategorija, uključujući stažiranje ciljne grupe, glavne ciljeve, sadržaj i trajanje.

6.1 Program stažiranja pod ITP

Program stažiranja u okviru programa uvodne obuke (ITP) treba da bude usmeren na
kandidate sudije i tužioce koji pohađaju 16. meseci obuke u SIK i koji su na samom
početku svoje karijere kao sudije ili tužioci. Pošto jednako važi i za neke druge struke,
stažiranje treba da im da priliku za prak�čnu primenu učenja i znanja i veš�na koje su
stekli u teorijskoj obuci u SIK i u njihovoj nacionalnoj i stranoj jurisdikciji.

Program stažiranja u evropskim i drugim zemljama trebalo bi da usledi tokom prak�čne
faze početne obuke budućih sudija i tužilaca, koji traje šest meseci. To treba da se odvija
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na sredini ovih šest meseci prak�čne obuke, omogućavajući kandidatu da započne
prak�čan rad u sudovima i tužilaštvima u okviru nadležnos� na Kosovu, a za�m da
učestvuje u stažiranju u inostranstvu i nakon povratka da ima vremena za
implementaciju i deljenje stečenih znanja i iskustva sa ostalim kolegama.

Projekat preporučuje (jedan kandidat za mestoorganizovanje prakse za 2. kandidata

sudije i jedan kandidat za poziciju tužioca) u pravosudnim ins�tucijama u državama
članicama Evropske Unije iz reda svake generacije učesnika u SIK ITP. Dužina takvog

stažiranja treba realno da bude u rasponu od najmanje dve nedelje do mesec dana.
Može se organizova�kao jedan-na-jedan (individualni) ili grupni program (vidi odeljak
3. Nacrta pravilnika).

Učesnici treba da budu izabrani na osnovu njihovog znanja jezika i zasluga odnosno, oni
koji će pos�ći najbolje ocene / rangiranje tokom teorijske obuke i koji će proći proces
izbora objašnjen u nacrtu pravilnika.

Tokom pripravničkog staža, kandidat treba da bude dodeljen da prvenstveno radi u
sudovima i tužilaštvima, pod mentorstvom ili nadzorom sudije ili tužioca u zemlji
domaćinu. On/ona treba da dobije opšte razumevanje organizacije, upravljanja i
funkcionisanja sudskog i tužilačkog sistema u zemlji domaćinu. Ono što je najvažnije,
on/ona treba direktno da posmatra i uči iz dnevnog rada i praksi upravljanja
njegovih/njenih kolega, prisustvuju suđenjima, posećuju različite pravosudne
ins�tucije, kao što su pravosudne ins�tucije za obuku, sudska veća, agencije za
sprovođenje zakona, kazneno-popravne ustanove, itd.

Projekat takođe preporučuje da u toku ove vrste pripravničkog staža, mladim sudijama i
tužiocima treba da� priliku da posete i posmatraju ročišta pred Evropskim sudom za
ljudska prava i Evropskog suda pravde, i da imaju prezentacije, sastanke i razgovore sa
sudijama i sudskim osobljem. Tokom teorijske obuke, oni se uče osnovama prava
Evropske Unije i evropskih ins�tucija, i kroz ovakav pripravnički staž mogu da se
odražavaju na teoriju i praksu i da budu bolje pripremljeni za približavanje i primenu
zakona EU i međunarodnog zakona o ljudskim pravima u praksi.

U skladu sa Tehničkom ponudom i dogovorenim planom rada i na zahtev SIK, projekat
radi na organizovanju pilot staža za svih 29. kandidata sudija i tužilaca koji trenutno
pohađaju uvodne programe obuke. To će pokri�obe nacionalne nadležnos�(Nemačka,
Holandija i Francuska) i nadnacionalne nadležnos�(Evropski sud pravde i Evropski sud
za ljudska prava). Kroz ovaj program, buduće sudije i tužioci će bi�podeljeni u 3. grupe i
imaće priliku da komuniciraju, uče i razmenjuju mišljenja sa kolegama o pitanjima koja
se odnose na sprovođenje pravde, efikasnost i transparentnost pravosuđa, prakse
upravljanja suda, izazove u pravosudnoj saradnji u krivičnim i građanskim stvarima u EU
i saradnji sa drugim pravosudnim ins�tucijama, te će prisustvova� i sudskim
raspravama u građanskim i krivičnim predme�ma. Organizacija pilot programa
stažiranja će omogući� prak�čnu realizaciju ove ak�vnos� projekta (Komponenta 3:

Veš ne upravljanja budućih sudija i tužilaca i ne-sudskog osoblja su razvijene, Ak vnost

3.1.5: Organizovanje studijske posete/stažiranje). Svima učesnicima u programu će bi�
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dodeljeni različi� zadaci i imaće obavezu da izrade detaljne izveštaje i/ili zapažanja o
svojim ak�vnos�ma i prak�čnim studijama i da razmenjuju informacije o njihovoj praksi
i iskustvu u inostranstvu sa drugim pravosudnim kandida�ma koji pohađaju ITP.
Rezulta� stažiranja će se ocenjiva� i shodno tome projekat će razmotri� koncept i
pravila za izbor učesnika. Bez obzira na finansijskih ograničenja program stažiranja za
sve buduće generacije kandidata sudija i tužilaca treba da postane sastavni deo
osnovnog programa obuke SIK (ITP) i da bude ponuđen na redovnoj osnovi nakon
trajanja projekta. Troškovi za organizaciju takvog programa stažiranja mogu bi�
pokriveni budžetom SIK, u potpunos� ili delimično. Ins�tut će bi� ak�van u traženju
drugih izvora finansiranja (kroz donatore programa ili drugih bilateralnih sporazuma sa
različi�m ins�tucijama domaćinima).

6.2. Program stažiranja pod CTP

Program stažiranja u okviru stalnog programa obuke (CTP) će cilja�na sudije i tužioce na
svim instancama. Budući da većina sudija i tužilaca imaju značajno pravno znanje i
iskustvo u lokalnom pravosudnom sistemu, oni će ima� najviše koris� od stažiranja, ili
odgovarajućeg program razmene, organizovanog u sudovima i tužilaštvima u zemljama
Evropske Unije.

Projekat preporučuje da dužina ovog stažiranja bude u rasponu od najmanje dve

nedelje do mesec dana. Projekat ne vidi ograničenje u pogledu vremena kada ovo
stažiranje treba da se održi, dok god se u slučaju dužeg trajanja, ne odražava nega�vno
na rad do�čnog sudije ili tužioca i predmeta koje on/ona vodi.

Tokom pripravničkog staža, trenutni sudija ili tužilac treba da bude raspoređen na rad u
sudu i/ili tužilaštvu i da se udruži sa kolegom u zemlji domaćinu. Ovo, u pravom smislu,
će mu/joj omogući�da nauče, posmatraju i da budu direktno uključeni u svakodnevnu
praksu i da unaprede svoje sopstvene profesionalne veš�ne i performanse. On/ona
treba posebno da se upozna sa najboljim praksama i standardima u sudskom
upravljanju i administraciji i da imaju priliku da prisustvuju suđenjima i da direktno
komuniciraju i razmenjuju mišljenja sa kolegama o različi�m pitanjima pravosuđa.

Projekat takođe preporučuje da se ova vrsta pripravničkog staža u CTP treba da se koris�
za , kao idalju specijalizaciju kosovskih sudija i tužilaca u različi�m oblas�ma prava

pravu Evropske unije, međunarodnih ljudskih prava, jednakos� i nediskriminacije,
krivičnog i građanskog prava, u organizovanom kriminalu i korupciji, pravosudnoj
saradnji u građanskim i krivičnim stvarima, maloletničkom pravu, upravnom pravu,
privrednom pravo, itd. Projekat smatra da sudije i tužioci mogu efikasno da primene
međunarodne ugovore i da imaju pravilno razumevanje i znanje o pravu EU samo ako
dobiju savremenu obuku o novim zakonskim instrumen�ma i imaju priliku da se
upoznaju i rade sa svojim kolegama i stručnjacima iz drugih zemalja EU. Stažiranje i
studijske posete nadnacionalnim jurisdikcijama može bi� posebno korisno u ovom
pogledu.
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6.3. Program stažiranja pod PTP

Program stažiranja u okviru Programa obuke za unapređenja (PTP) treba prilagodi�
potrebama sudija i tužilaca koji preuzimaju pozicije na višim instancama sudijske ili
tužilačke prakse ili koji su dodeljeni menadžerskim funkcijama, kao predsednici sudova i
šefovi odeljenja ili jedinica.

U vreme pisanja ovog teksta, projekat je blisko sarađivao sa SIK na razvijanju
sveobuhvatnog modula za upravljanje sudovima. Postoji evidentna potreba za
organizovanje stažiranja u evropskim zemljama koje će dodatno poboljša� veš�ne
upravljanja sudija i tužilaca koji imaju rukovodeće položaje.

Projekat preporučuje da dužina ovog stažiranja bude u rasponu od najmanje dve

nedelje do mesec dana. Ne treba da postoji ograničenje u pogledu vremena kada ovo
stažiranje treba održa�, dok god se u slučaju dužeg trajanja, ne odražavaju nega�vno na
rad do�čnog sudije ili tužioca i menadžerske odgovornos�koje on/ona obavlja.

Tokom pripravničkog staža, sudija ili tužilac treba da imaju priliku da posete i rade u
drugom sudu i/ili tužilaštvu i pravosudnoj ins�tuciji u zemlji domaćinu. On/ona treba da
ga se upozna sa upravljačkim strukturama u stranoj jurisdikciji i da uči iz svakodnevne
prakse i realizacije rukovodećih dužnos� i odgovornos� njegovih/njenih kolega. Staž
treba posebno fokusira�na najboljim praksama i standardima u sudskom upravljanju i
razmeni mišljenja o zajedničkim pitanjima i izazovima u ovoj oblas�, kao što su
poboljšanje efikasnos� i transparentnos� pravosuđa, odgovornost, komunikacija sa
javnošću, itd.

Projekat preporučuje da se izbor učesnika u ovoj vrs� programa stažiranja odradi u
bliskoj koordinaciji sa SSK i TSK kao što je predloženo u Nacrtu pravilnika. Oni takođe
treba da razmotre načine da finansijski doprinesu ovim programima stažiranja kako bi
se obezbedila održivost.

6.4. Program stažiranja u okviru programa obuke za administra�vno osoblje

Program stažiranja u okviru posebnog programa obuke za administra�vno osoblje treba
da, u principu, bude usmeren na administra�vno osoblje u sudovima i tužilaštvima i
osoblje za pravnu pomoć - pravne saradnike koji su pomagali sudijama i tužiocima u
pravnom istraživanju i izradi odluka, presuda i optužnica.

Za sada, projekat blisko sarađuje sa SIK na razvoju sveobuhvatnog programa obuke za
sudsku administraciju, gde je projekat iden�fikovao potrebu za organizovanje stažiranja
i obuke u inostranstvu za administra�vno osoblje u evropskim zemljama.

Konkretno, projekat sugeriše da SIK treba da organizuje barem jedan program stažiranja
godišnje za administra�vno osoblje koje drži visoke pozicije, kao što su administratori i
zamenici administratora suda i šefove službi. Imajući u vidu zakonske odgovornos�SSK
TSK, trebalo bi razmotri� načine da se da finansijski doprinos ovim programima
stažiranja kako bi se obezbedila održivost.
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Kao i u bilo kom drugom stažiranju, veoma je važno da nakon povratka, učesnik podeli i
primeni znanja i iskustva stečena tokom programa i uvede nove prakse u sudskoj
administraciji. Projekat preporučuje da dužina ove vrste stažiranje bude u rasponu od

najmanje dve nedelje do mesec dana. Nema ograničenja u pogledu vremena kada ovo
stažiranje treba održa�, dok god se isto ne odražava nega�vno na rad do�čnog osoblja i
ukupno funkcionisanje i efikasnost sudova i tužilaštava.

Tokom ovog programa, administra�vno osoblje treba da uči o strukturama
suda/tužilaštva u zemlji domaćinu i njihovoj unutrašnjoj organizaciji i menadžmentu.
Posebno, on/ona treba da nauči i poštuje administra�vne prakse i standarde koji se
primenjuju u svakodnevnom radu, uključujući upravljanje tokovima slučaja, smanjenje
broja zaostalih predmeta i obezbeđenje efikasnos�i transparentnos�pravosuđa, kroz
direktan rad i razmenu sa kolegama u zemlji domaćinu.

6.5. Program stažiranja za osoblje SIK

Projekat preporučuje da SIK organizuje posebne programe stažiranja ili programe
razmene za njegovu upravu, osoblje i instrukture. Ovo je opravdano zbog očigledne
potrebe za dalje jačanje kapaciteta SIK da igra svoju ključnu ulogu u pružanju
profesionalnog osposobljavanja za budućnost sudija i tužilaca, kao i administra�vnog
osoblja u pravosuđu.

Projekat naglašava da SIK uvek treba da bude ažuriran o najnovijim dešavanjima u

oblas� pravosudne obuke kako bi bili u mogućnos� da isporuče kvalitetne usluge

pravosuđa na Kosovu.

Da bi se pos�gli bliži i dugoročni odnosi i saradnja između SIK i EU ins�tucija pravosudne
obuke, projekat takođe preporučuje da, u okviru Sporazuma koji treba da bude
potpisan između KIP i evropskih ins�tucija pravosudne obuke, bude i posebna klauzula
o direktnoj saradnji i razmeni između odgovarajućih ins�tucija. Ovo bi trebalo da
obuhva�, između ostalog, organizaciju stažiranja, programe razmene i studijskih poseta
za menadžmenta SIK, zaposlenih i instruktora u srodnim ins�tucijama EU. Takođe se
preporučuje za SIK da ugos� kolege iz ovih ins�tucija na Kosovu, čime će se razvi�
snažne profesionalne veze i sinergije.

Posebno, SIK instruktori treba da učestvuju u ovoj vrs�stažiranja, koji će im da�odličnu
priliku da se upoznaju i unaprede svoje veš�ne u metodologiji učenja odraslih,
sprovođenju procena za potrebom za obukom, nastavnih planova razvoja i sprovođenje
obuke sa ciljem da se pripremi za pružanje kvalitetne i efikasne obuke na Kosovu.

Projekat preporučuje da dužina ove vrste stažiranja bude u rasponu od najmanje dve

nedelje do mesec dana. Stažiranje bi trebalo da se fokusira na ins�tucionalnu
organizaciju i upravljanje odgovarajućim ins�tucijama EU koje pružaju pravosudnu
edukaciju; razvoj i implementaciju početnih (teorijskih i prak�čnih) i kon�nuiranih
programa obuke za sudije i tužioce; nastavni plan i program obuke za administra�vno
osoblje; obuku instruktora i druga pitanja. Takođe, SIK treba mnogo da uči od naprednih
pravosudnih škola o strukturi i funkcionisanju njihovih Centara za istraživanja i
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informisanje i da proučavaju postojeće mehanizme i prakse za pravna istraživanja i
publikacije, organizovanje programa učenja na daljinu, itd.

6.6. Ostali programi stažiranja organizovani na osnovu zahteva

Prateći praksu u evropskim zemljama, gde su pravosudne ins�tucije za obuku
odgovorne za organizaciju i koordinaciju stažiranja, razmenu i studijske posete
pravosudnih delegacija iz inostranstva, projekat preporučuje da SIK takođe bude
uključen u organizaciju i koordinaciju stažiranje i razmene za strane sudije i tužioce na
Kosovu.

Pored toga, SIK treba da omogući i podrži organizaciju stažiranja i programa razmene za
predstavnike drugih ins�tucija u sektoru pravde na zahtev. Takvi zahtevi mogu doći iz
Ministarstva Pravde, SSK, TSK, policije, kazneno-popravnih ustanova, pravnih fakulteta,
itd. Tip, trajanje, cilj i sadržaj stažiranja treba prilagodi� specifičnim potrebama i
zahtevu svake ciljne grupe.

Kao što je već pomenuto, projekat će pomoći SIK u potpisivanju sporazuma sa srodnim
ins�tucijama u Evropi. Ovi sporazumi treba da se koris� kao opš� okvir za organizaciju
ovog �pa i za sve druge vrste stažiranja SIK u budućnos�.

7. Kriterijumi za izbor i jezički zahtevi

Pod Opisom zadataka, projekat ima zadatak da razvije kriterijume za izbor i pravila za
učešće u stažiranju u organizaciji SIK. U tom smislu, projekat je izradio Pravila za

organizaciju, izbor i učešće u programima stažiranja i razmene u inostranstvu koji su

predstavljeni kao poseban dokument.

Nacrt Pravila se bavi ključnim pitanjima od značaja za programe stažiranja, uključujući i
ciljeve, ciljne grupe i korisnike, različite vrste programa stažiranja i njihove specifične
namene, osnovne principe izbora, kriterijume i procedure za izbor; transfer znanja i
praćenje uslova i sistem za upravljanje znanjem.

Kao što je navedeno u Nacrtu Pravilnika, projekat ukazuje na to da odluke o izboru i

učešću u programima stažiranja/razmene ili obuke u inostranstvu treba da se vrši na

osnovu sledećih kriterijuma zasnovanih na zaslugama:

▪ Učesnik, kao minimum, treba da bude kandidat ili postojeći sudija ili tužioc ili
pravno i administra�vno osoblje u sudovima i tužilaštvima, odnosno pravni
stručnjak u skladu sa važećim zakonodavstvom.

▪ Da ima određene godine sudijskog ili tužilačkog iskustva ili iskustva na pravnim
poslovima. Ovaj kriterijum treba da bude naveden u svakom pojedinačnom
slučaju, a u nekim slučajevima mogu bi� potrebne i godine menadžerskog
iskustva.

24 K S I Koncept dokument o programima stažiranja za udski ns�tut osova



▪ Da imaju potvrđenu profesionalne kompetentnost i kvalitetan učinak-
Kriterijumi se odnose na profesionalne sposobnos� kao sudije ili tužioca,
upravnog ili pravnog pomoćnog osoblja, kao i pozi�vne ocene učinka od strane
SSK-a i TSK-a.

▪ Jaka profesionalna mo�vacija - koja treba da se pokaže kroz pismo mo�vacije.

▪ Sposobnost da primeni obrazovno iskustvo i prenese ga u njegovom/njenom
prak�čnom radu. Ovaj kriterijum će bi� dokazan prethodnim i sadašnjeim
profesionalnim angažmanom i zadatakom, na primer, kao instruktora SIK,
ak�vnog člana Udruženja sudija ili tužilaca; članom radne grupe, objavljivanjem
članaka, itd.

▪ Prvrženost da dele iskustva i naučene lekcije po povratku sa kolegama, bilo u
SIK-ovim tekućim programima obuke ili kroz druge profesionalne mogućnos�.

▪ Dobro poznavanje jezika koji je potreban da bi učestvovali u programima
stažiranja/razmene ili obuke u inostranstvu.

Iznad nije konačna lista; mogu da se zahtevaju dodatni kriterijumi u zavisnos� od
okolnos�svakog slučaja.

Projekat naglašava da poznavanje jezika, posebno engleskog i francuskog jezika, ili

bilo kog drugog jezika EU kojim se govori u zemlji domaćinu, pored zasluga, trebalo bi

da bude jedan od ključnih uslova za izbor učesnika u program stažiranja ili razmene

razrađeni u ovom Konceptu.

Preporuka za poznavanje engleskog jezika i/ili francuskog jezika je posebno napravljen
jer su međunarodni i najčešće govoreni jezici u Evropi. Poznavanje �h jezika je često
uslov ili sredstvo za spajanje različi�h programa stažiranja, razmene i programa obuke,
naročito onih u organizaciji EJTN.

Štaviše, EU pravosudne ins�tucije za obuku sa kojima SIK treba da proširi saradnju i
potpiše sporazum u njihovoj međunarodnoj komunikaciji i uglavnom se koriste ova dva
jezika. Dodatni argument je da pripadnici pravosuđa EU, pored maternjeg jezika, imaju
tendenciju da govore i strane jezike.

Gorenavedeno, među�m, ne sprečava da se koriste drugi jezici EU koji će se koris��
tokom prakse, kao i da se uvedu posebni jezički zahtevi za učesnike u programu
stažiranja u zavisnos� od zemlje domaćina. Na primer, dobro znanje nemačkog je
potrebno zbog stranih sudija i tužilaca da učestvuju u programima stažiranja/programa
razmene u Nemačkoj.

U tom smislu, projekat je mišljenja da SIK treba da održava i redovno ažurira bazu
podataka i sistema upravljanja znanjem za sve članove pravosuđa, gde će jezička
sposobnost bi�posebno spomenuta. Takođe, iz analize potreba za obukom sprovedene
u aprilu i maju 2014. godine, evidentno je da su kapacite� kosovskog pravosuđa u
pogledu znanja stranih jezika i korišćenja pravne terminologije koja je potrebna za
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njihovo učešće u programima stažiranja veoma oskudni i ograničeni. Analiza rezultata
TNA koja je sprovodena u okviru projekta u maju 2014. godine potvrdila je ograničenu
upotrebu i poznavanje stranih jezika od strane pripadnika pravosuđa.

Dakle, projekat preporučuje da SIK treba da učenje jezika (uglavnom engleskog,

francuskog i nemačkog) stavi na raspolaganju svim sudijama, tužiocima i sudskom

osoblju koje će dodatno unapredi� svoje individualne kapacitete, kao i sposobnost

celokupnog pravosuđa na Kosovu da iskoris�, što je najbolje moguće, programe

stažiranja i razmene u evropskim zemljama i druge međunarodne mogućnos� za

obuku.

Projekat će pomoći SIK u uvođenju e-kursa za učenje engleske pravnue terminologiju,
koja bi trebalo da doprinese poboljšanju oskudnog kapaciteta kosovskog pravosuđa i
omogući svojim članovima da se tokom vremena ak�vnije uključe i imaju koris� od
različi�h programa stažiranja.

8. Finansijske implikacije i održivost

Projekat priznaje da su stažiranja, razmene, studijske posete, i drugi kursevi i događaji u
inostranstvu veoma skupi i dugotrajni i dobri programi i za planiranje budžeta je
potrebno je da se osigura njihova ispla�vost. Troškove stažiranja obično su povezani sa
putovanjima, hotelskim smeštajem i dnevnicama koje treba obezbedi� učesniku.
Učesnik, bilo da je on/ona budući ili postojeći sudija ili tužilac, upravno ili SIK osoblje,
treba da nastavi da prima redovnu platu tokom stažiranja, osim ako se ne donese druga
odluka od strane odgovarajuće ins�tucije (SSK, TSK ili SIK) u skladu sa važećim
zakonodavstvom.

Nacionalni pravosudne ins�tucije, koje su domaćini stažiranja, ne naplaćuju svoje
usluge, jer postoji zajednička osnova o vrednos�ma i prednos�ma sudske razmene i
umrežavanja u Evropi. S druge strane, postoje ins�tucije za obuku na nivou EU, kao što
su ERA Trier i EIPA Luksemburg koje pružaju kurseve i seminare iz različi�h oblas�prava
Evropske Unije za određene naknade za učešće u njima. Oni takođe imaju šemu
s�pendija koja je dostupna za pravnike i prak�čare iz zemalja kandidata za EU i
pridruženih zemalja, uključujući i Kosovo.

U okviru komponente 3, projekat će podrža�organizaciju nekoliko programa stažiranja
za različite ciljne grupe u pravosuđu u Evropi, koji su ukratko predstavljeni u Aneksu 1. i
treba detaljno da budu opravdani i odobreni od strane ugovornog autoriteta. Projekat
će omogući� SIK da se pridruži EJTN-u kao posmatrač. Kada SIK stekne status
posmatrača u EJTN, može da učestvuje u brojnim programima razmene koje ova mreža
nudi. Pod ovim okolnos�ma, u doglednoj budućnos�, ovo stažiranje treba organizova�
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pre svega u okviru bilateralne i mul�lateralne saradnje sa drugim nacionalnim
ins�tucijama za pravosudnu obuku u Evropi.

Na kraju, projekat bi želeo da naglasi da je pravilno finansiranje od ključnog značaja za

obezbeđivanje održivos� stažiranje za svaku ciljnu grupu u okviru pravosuđa nakon

trajanja projekta. Projekat preporučuje SIK da se istraže i pokrenu različi� načini za
finansijsku podršku stažiranja u evropskim i drugim zemljama, pre svega iz izvora kao što
su IPA, TAIEX, EJTN i drugih mul�lateralnih i bilateralnih donatora.

9. SIK vizija i plan da se organizuju i sprovode programi

stažiranja

SIK smatra stažiranje kao ključni element za unapređenje profesionalne kvalifikacije i
prak�čne veš�ne svojih korisnika. Glavni fokus SIK je na organizaciji prakse orijen�sane
obuke i program stažiranja se vidi kao prirodni nastavak obuke koju obezbeđuje SIK, gde
su pokriveni novine zakona i međunarodni principi i standardi.

U tom smislu SIK namerava da koris� pripravnike kao mentore ili instruktore za svoje
treninge, gde kombinuju svoje profesionalno iskustvo sa najboljim naučenim praksama
što će poveća�kvalitet obuke koje SIK pruža.

SIK ima veoma dobro razumevanje uloge i značaja stažiranja. Ins�tut će strogo poštova�
pravila i procedure za organizaciju i učešće u praksi i blisko će sarađiva�sa SSK i TSK kako
bi se osiguralo uspešno sprovođenje programa stažiranja. Tokom procesa
implementacije stažiranja SIK će razmotri� sve kriterijume za izbor i daće posebnu
pažnju izboru pojedinih zemalja, ins�tucija i/ili mesta izvođenja. Konkretan izbor će bi�
napravljen uz uvažavanje aktuelnih potreba za obukom i drugim priorite�ma sudskog i
tužilačkog sistema na Kosovu i Ins�tut će pomoći da se obezbedi najprikladnije rešenje.
Prema potrebi, prednost će se da�zemljama koje imaju sličan sistem ili služe kao veoma
dobar primer za postojeće najbolje prakse i stepen razvoja pravosudnog sistema.

SIK je realizovao mnogo ak�vnos� ove vrste u prošlos�. Među�m, sa sistemom
stažiranja razvijenih od strane projekta očekuje se da će ove ak�vnos� bi� dalje
razvijane i bolje strukturirane.

U ovoj fazi SIK ima kapacitete da organizuje sledeće programe stažiranja:

: Kandida� će bi� izabrani na osnovu principa i kriterijuma za pripravnički� ITP

staž i nakon analize koris�stažiranja za SIK i pravosuđe. Najmanje 1 -2 stažista iz
reda svake ITP generacije za period od najmanje jednog meseca će učestvuje u
tom programu. Fokus obuke u inostranstvu će bi� na sudove i upravljanju
predme�ma/ili ljudskih prava;
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Kandida� će bi� izabrani na osnovu principa utvrđenih za stažiranje i� CTP:

kriterijumima nakon analize koris�stažiranja za SIK i pravosuđe. Konkretan broj
sudija i tužilaca utvrđuje se u koordinaciji sa SSK i TSK, jer su dva saveta
odgovorna za administraciju sudskog i tužilačkog sistema. Broj će takođe zavisi�
od situacije u sudovima i tužilaštvima u kojima je broj nerešenih predmeta uvek
ozbiljan problem. U ovom trenutku unapređenje sudske uprave i
menadžmenta toka predmeta, kao i sudske administracije je jedan od najviših
prioriteta za sve sudije i tužioce na rukovodećim funkcijama i bilo dobro da
imaju priliku da učvrste svoje znanje i prak�čne veš�ne. Tokom trajanja
projekta neki od predsednika sudova i šefova kancelarija tužilaštva imaju priliku
da učestvuju u studijskim posetama i praksi u inostranstvu. U narednih nekoliko
godina svim predsednici sudova i šefovi KT na različi�m nivoima treba da�
priliku da učestvuju (18 -20 učesnika ukupno). SIK može da podrži najmanje 1 -2
pripravnika (sudija i tužilac) za period od najmanje mesec dana. Ostale
prioritetne oblas� mogu se iden�fikova� u saradnji sa SSK i TSK na osnovu
obavljene TNA.

� Program obuke za unapređenje: najmanje jedan sudija i jedan tužilac
unapređen u viši rukovodeći položaj ili oni koji imaju novi položaj u pravosuđu
mogu da budu poslani kao stažis�.

� Obuka Administra�vnog osoblja: Kandida�će bi�izabrani na osnovu principa i
kriterijuma za pripravnički staž i nakon analize koris� stažiranja za SIK i
pravosuđe. Najmanje 1 -2 pripravnika (administra�vno osoblje suda i
kancelarije tužilaštva) za period od najmanje mesec dana mogu bi�podržani od
strane SIK. Ovaj proces će bi�koordiniran sa SSK i TSK u cilju definisanja potreba
za obukom učesnika.

U budućnos�, program stažiranja će bi� integrisan u prak�čnom delu ITP i SIK će
obezbedi� odgovarajući budžet za pokrivanje ovog novog modula. Među�m, ova
budžetska linija neće bi�u mogućnos�da podrži više od dva pripravnika godišnje.

Pored toga, SIK planira da potraži alterna�ve za apliciranje za grantove i programe
dizajniranih za tu svrhu, kao što je EJTN. Prioritet će bi�dat kandida�ma ITP i nakon toga
sudije i tužioci i na kraju administra�vnom osoblju sudova i kancelarija tužilaštva.

U okviru trajanja projekta, SIK želi da unapredi kapacitete svog osoblja kako bi mogao
samostalno da sprovede stažiranje.
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Uvodne napomene

Cilj projekta je da se dodatno ojačaju reforme pravne edukacije na Kosovu. Jedan od
glavnih ciljeva je da se poboljšaju veš ne upravljanja budućih i sadašnjih sudija i tužilaca
i ne-sudskog osoblja, posebno sa prak čnim iskustvom u pravosudnim ins tucijama EU.
Među ostalim ak vnos ma koje su preduzete za pos zanje ovih ciljeva, projekat je
imao zadatak i da pomogne u razvoju Nacrta smernica za organizaciju, izbor i učešće u

programima stažiranja i razmene u inostranstvu, koji su predstavljeni u daljem tekstu.

Cilj ovih Nacrta smernica je da podrži SIK kao i SSK i TSK, kao nadležnih organa u
kosovskom pravosuđu, u uspostavljanju efikasnog, funkcionalnog, transparentnog i
objek vnog sistema za organizaciju, izbor i učešće pripadnika pravosuđa u programima
stažiranja/razmene u stranim i međunarodnim sudovima.

Krajnji cilj je da se razviju dobro strukturirani, sistematski i održivi temelji u procesu

programiranja, organizacije, izbora, implementacije, evaluacije i finansiranje

programa stažiranja/razmene, koji treba da bude usklađen sa reformskim priorite ma
u sektoru pravde i potrebom za obukom kao što je određeno od strane nadležnih
državnih ins tucija (SSK, TSK-a i SIK).

Od izuzetne je važnos da su programi stažiranja/razmene u potpunos� integrisani u

različite programe obuke koji nudi SIK, uključujući i program inicijalne obuke (ITP),
stalni program obuke (CTP), program obuke za unapređenja (PTP) i poseban program
obuke za ne- (pravni i administra vno) osoblje pravosuđa u sudovima i tužilaštvima.
Takođe, veoma je važno da se oni mogu realno sproves u praksi, s obzirom na
raspoložive ljudske i finansijske resurse svih zainteresovanih strana u pitanju, i da bude
održiv u budućnos .

Drugi važan aspekt je koji bi trebalo da se zasniva naproces izbora učesnika

objek vnos , zaslugama i transparentnim kriterijumima i procedurama koje će bi
usvojene i primenjene od strane SIK u budućnos . Bliske konsultacije, koordinacija i
uključivanje SSK-a i TSK-a treba posebno osigura u ovom procesu u svetlu njihovih
nadležnos u oblas pravosudne obuke.

Osim toga, imajući u vidu značaj i značajne inves cije u vezi sa stažiranjem/programom
razmene u inostranstvu, između svih relevantnih akteraprincip uključenos�i saradnje

uvek treba da se poštuje i prevladava u organizaciji i finansiranju ovih programa. Dakle,
u razvoju predložene smernice, projekat je bio posebno svestan mandata SIK, kao
glavne ins tucija odgovorne za obuku u pravosuđu, a sa druge strane zakonskih
nadležnos SSK i TSK u pogledu kandidovanja za imenovanje budućih sudija i tužioca i
procene učinka i unapređenja sudija i tužilaca i administra vnog osoblja i
uspostavljanje opšte poli ke, standarda i uputstava.

Konačno, očekuje se da se sistem programa stažiranja/razmene uvede sa ovim Nacrtom
smernica će omogući održiv i dugoročni u�caj i transfer znanja, sa jedne strane

unapređenje stručnog znanja, performansa i prakse pojedinih sudija i tužioca koji će
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učestvova u takvim programima, a sa druge strane doprinosi poboljšanju kvaliteta
pravde i tekućim reformama u čitavom pravosudnom i pravnom sistemu na Kosovu.

Projekat pods če dalju razmenu mišljenja i diskusija o ovom Nacrtu smernica među
svim relevantnim državnim organima i zainteresovanim stranama kako bi se došlo do
zajedničke osnove i odobravanje ovih smernica od strane svih relevantnih nacionalnih
vlas , u skladu sa njihovim nadležnos ma utvrđenim zakonom.

Prihvatanje ovog Nacrta smernica SIK, KSS i TSK će ojača�njihov osećaj vlasništva nad

celim procesom izrade novog koncepta stažiranja i izradu ovih smernica gde su pružili

izuzetno važne smernice, savete i unose. Osim toga, podrška će potvrdi� njihovu

posvećenost i priznanje da se pridruže naporima i da podrže implementaciju novog

sistema programa stažiranja/razmene u korist kosovskog pravosuđa.

Nakon takvog odobravanja, projekat će pomoći relevantnim nacionalnim vlas ma u
izradi i usaglašavanju posebnih pravila i postupaka za izbor učesnika u programima
stažiranja/ razmene u inostranstvu.

U onome što sledi, na samom početku, projekat predstavlja svoja zapažanja i preporuke
koje se odnose na pravni osnov ovog Nacrta smernica za organizaciju, izbor i učešće u
programima razmene i stažiranja u inostranstvu. Nacrt smernica sadrži odredbe koje se
odnose na sledeća pitanja:

• Opšte odredbe (Odeljak 1);

• Pojam i ciljevi programa stažiranja / razmene (Odeljak 2);

• Specifični ciljevi programa stažiranja / razmene (Odeljak 3);

• Ciljna grupa i korisnici (Član 4);

• Vrste stažiranja / programa razmene (Odeljak 5);

• Kriterijumi za izbor i učešće (član 6);

• Izbor učesnika (član 7);

• Evaluacija i prateći uslovi (član 8);

• Finansiranje i održivost (Član 9).

Zapažanja projekta u vezi pravne osnove Nacrta smernica

Programi stažiranja/razmene, kao poseban oblik stručnog osposobljavanja i
usavršavanja pripadnika pravosuđa, smatraju se sastavnim delom njihovog pravnog
obrazovanja i profesionalne kvalifikacije - kako inicijalne i tokom stručnog usavršavanja.
Oni su redovna praksa u skoro svakoj sudskoj ins tuciji za obuku u Evropi. Oni pružaju
priliku za direktnu izloženost, s canje prak čnog znanja i veš na i razmene mišljenja i
iskustva sa kolegama u različi m pravosudnim ins tucijama u stranoj jurisdikciji ili u
međunarodnim sudovima.
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Kao takav, njihova organizacija i ciljevi, kao i procedure za izbor i učešće treba da budu
pažljivo regulisane i imaju odgovarajuću pravnu osnovu. Projekat je mišljenja da ove
smernice ne bi trebalo da budu stroge, već pripremljen i tumačene na, koliko je to
moguće, fleksibilni način kako bi se omogućila njihova dinamična interpretaciju i realna
primena u skladu sa izmenjenim okolnos ma u praksi.

Široka pravna osnova za ovaj Nacrt smernica mogu se naći u članu 2. Zakona o osnivanju
Sudskog ins tuta Kosova (Zakon br. 02 / L-25) i člana 5. Statuta SIK.

Član 2 Zakona o SIK predviđa da je SIK, između ostalog, odgovoran za sledeće:

a) "Obuka nosioca i potencijalnih nosilaca funkcija u pravosuđu (sudije i tužioci),

b) Procenjivanje i organizovanje pripremnog ispita za sudije i tužioce,

c) Posebne kurseve osposobljavanja za unapređenje sudija i tužilaca

d) Kurseve za osnovno osposobljavanje sudija porotnika, i

d) Kurseve za osposobljavanje profesionalaca iz oblas sudstva, iden fikovanih od
strane SIK ".

Član 5. Statuta SIK nabraja posebne ak vnos koje preduzima SIK ka ispunjavanju svog
mandata kao glavne ins tucije odgovorne za obuku u pravosuđu, koje između ostalog,
uključuju:

a) "organizacija stalne obuke za sudije i tužioce;

b) organizacija i procena pripremnog ispita za izbor potencijalnih kandidata za sudije i
tužioce, koji će samim m proći kroz uvodni pravni obrazovni program, i obaveznu
obuku za unapređenje;

c) organizovanje obuke za potencijalne kandidate za sudije i tužioce;

d) organizovanje obuke za unapređenje sudija i tužilaca;

d) organizovanje osnovnih kurseva za sudije porotnike;

e) organizovanje obuke za druge profesionalce u pravosuđu koji su iden fikovani od
strane SIK ... "

Odredba Zakona SIK koja je gore pomenuta je opšta, dok odredba Statuta SIK ima vrlo
specifičan tekst i daje referencu na 'organizaciju obuke "za posebne ciljne grupe, kao što
su sadašnje i buduće sudije i tužioci i drugi profesionalci u pravosuđu. Projekat je

mišljenja da će ovo bi�dovoljno, ali nacionalne vlas�mogu da razmotre ovo dodajući

novu liniju u članu 5. Statuta SIK, nakon trenutne linije (f), koji mogu posluži� kao

konkretna zakonska osnova za organizovanje stažiranja/programa razmene u

inostranstvu. Ako se ovo uradi, onda nova linije treba da glasi: "organizacija programa
stažiranja/razmene, studijske posete i drugih obuka u inostranstvu za korisnike SIK
programa obuke" - obezbeđivanje čak i šire osnove za druge mogućnos za obuku u
inostranstvu .
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Osim toga, opš pravni osnov za uključivanje SSK i TSK u programiranju, organizaciji,
izbora, evaluaciji i finansiranja programa stažiranja/programa razmene proizilazi iz
njihovih obaveza definisanih zakonom, na sledeći način:

Član 4 (1) Zakona o Sudskom savetu Kosova (Zakon br. 03 / L -223)) propisano je da,
pored ostalih nadležnos , SSK je odgovoran za:

- "1.1. obezbeđivanje nezavisnos i nepristrasnos pravosudnog sistema; i

- 1.20. utvrđivanje poli ke, standarda i uputstava u vezi sa obukom sudija, sudija
porotnika i drugog pravosudnog osoblja i nadgledanje sprovođenja stručnog
usavršavanja sudija i sudija porotnika od strane Ins tuta ili drugih udruženja ili
organizacija za obuku... «

Član 4 (1) Zakona o Tužilačkom savetu Kosova (Zakon br. 03 / L -224) slično propisuje da,
između ostalih zadataka i nadležnos , TSK je odgovoran za:

- "1.1. osigura da tužioci deluju samostalno, profesionalno i nepristrasno u vršenju svih
tužilačkih funkcija; i

- 1.23. utvrđivanje poli ke, standarda i uputstava u vezi sa obukom tužilaca i drugog
osoblja i nadgledanje sprovođenja stručnog osposobljavanja i usavršavanja tužilaca od
strane ins tuta ili drugih udruženja ili organizacija za obuku... "

Pored toga, Administra�vno uputstvo o službenom putovanju (04/2014) usvojen od

strane SSK-a reguliše detaljne procedure za službeno putovanje u inostranstvo i
naknade članova i osoblja SSK-a, predsednici sudova, sudija i drugog sudskog osoblja,
koji takođe pokriva službeno putovanje za "Svrha učešća na konferencijama,
seminarima, obuci i studijskim posetama, bilateralnim ili mul lateralnim sastancima
zbog pitanja vezanih sa sporazumima ili razmenu informacija i iskustava. "(član 4, gore).

Na osnovu člana 2. Zakona o osnivanju Sudskog ins tuta Kosova (Zakon br. 02 / L-25),
član 4 (1) Zakona o Sudskom savetu Kosova (Zakon br. 03 / L -223) i članu 4 ( 1) Zakona o
Tužilačkom Savetu Kosova (Zakon br. 03 / L -224), Sudski ins tut Kosova (SIK), Sudskog
saveta Kosova (SSK) i Tužilačkog saveta Kosova (TSK) podržava sledeće:
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PRAVILA VEZANA ZA ORGANIZACIJU, IZBOR I UČEŠĆE U

PROGRAME STAŽIRANJA I RAZMENE U INOSTRANSTVU

Odeljak 1: Opšte odredbe

1.1. Predmet i svrha

Ove smernice regulišu sistem programiranja, organizacije, izbora, evaluacije i
finansiranja programa stažiranja/razmene u inostranstvu za članove pravosuđa i
kancelarija tužilaštva, kao i za druge profesionalce u sektoru pravosuđa na Kosovu.

Glavni cilj ovog sistema je da se osigura da programi stažiranja/razmene su planirani i
organizovani na sistema čan i održiv način i na osnovu reformskih prioriteta u
pravosudnom sistemu, procenom potrebe za obukom, analize sudske prakse i sudske
sta s ke kao što je određeno od SSK, TSK i SIK, kao odgovor na najnovije zakonske i
zakonodavne razvoje na nacionalnom i međunarodnom nivou.

1.2. Obim primene i vodećih principa

Ova pravila će se odnosi na sve programe stažiranja/razmene koji će bi organizovani i
integrisani u programe obuke koje nudi SIK, uključujući i programe uvodne obuke (ITP),
stalne programe obuke (CTP), programe obuke za unapređenja (PTP) i posebnog
programa obuke za nesudsko (pravno i administra vno) osoblje u sudskim i
kancelarijama tužilaštva, kao i druge takve programe koje će SIK organizova na zahtev.

Programiranje, organizaci ja, izbor, evaluaci ja i finansiranje programa
stažiranja/razmene će se rukovodi sledećim načelima: uključenos i saradnje,
obrazloženje i relevantnost, transparentnost, pravičnost, izbor zasnovan na zaslugama,
različitost, transfer znanja i strateški i pristup zasnovan na u caju.

Posebno, bliska koordinacija i saradnja između SIK, KSS i TSK će bi osigurana u svim
fazama procesa programiranja, organizacije, izbora, evaluacije i finansiranju programa
stažiranja/razmene u skladu sa njihovim zakonskim nadležnos ma - SIK da obezbedi
početnu i stalnu obuku za članove pravosuđa i saveta da se utvrdi poli ka, standardi i
uputstva u vezi sa obukom sudija, tužilaca i administra vnog osoblja u sudovima i
tužilaštvima i da se nadgleda njihov profesionalni razvoj.

SIK, u saradnji sa SSK i TSK će razvi indika vni godišnji plan za programe
stažiranja/razmene koji je predviđen da se organizuje svake godine u skladu sa
poli kom saveta", procene potreba za obukom i analize nedostataka sektora pravde i
prioriteta, određivanje njihovog pa, ciljeva, trajanje i broj učesnika i obezbeđena ili
potrebna sredstva.
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Član 2: Pojam i opš�ciljevi programa stažiranja/razmene

Program stažiranja/razmene je poseban oblik obuke i stručnog usavršavanja usmeren
na pripadnike pravosuđa koji im omogućava da dobiju neposredan uvid, s ču prak čna
znanja i veš ne i razmene stavove i iskustva sa vršnjacima iz različi h pravosudnih
ins tucija, kao što su sudovi, kancelarija tužilaštva, sudski i tužilački save , pravosudne
ins tucije za obuku, kao i druge relevantne ins tucije pravde u stranoj jurisdikciji ili u
međunarodnim sudovima. Omogućava "učenje kroz rad", koje se smatra za najefikasniji
način učenja i sopstveni razvoj.

Tokom programa stažiranja/razmene, učesnik će pre svega bi raspoređen na rad u
sudovima i / ili tužilaštvima, pod mentorstvom/rukovodstvom sudije ili tužioca u zemlji
domaćinu. On/ona će posmatra i bi uključen u svakodnevnom radu i praksi
njegovih/njenih kolega, upoznaju sa organizacijom, upravljanjem i funkcionisanjem
sudskog i tužilačkog sistema u zemlji domaćinu i razmene mišljenja o različi m
pitanjima koja se odnose na upravljanje, efikasnost, efek vnost i transparentnost
pravosuđa.

Cilj ovih programa je takođe da omogući učesnicima da dobiju iskustva iz prve ruke i uče
od najboljih praksi i standardima koji se primenjuju u evropskim zemljama i drugim
zemljama o organizaciji i funkcionisanju sudstva, pravosudnih ins tucija za obuku i
njihovih programa obuke, posebno onih koji se bave zakonima EU i ljudskim pravima,
kao i da unapredi znanje o nadležnos i sudske prakse ključnih evropskih i
međunarodnih sudova.

Cilj programa stažiranja / razmene nije samo da poboljša profesionalne performanse i
sposobnos pojedinih sudija i tužilaca, koji će učestvova u ovim programima, već i da
posluži kao mo vacija za samousavršavanje i inspiracija za mogućim poboljšanjima u
administraciji pravde i reformi u ins tucijama nacionalnih pravosuđa.

Programi stažiranja/razmena će takođe pruži priliku za razmenu mišljenja i stavova sa
vršnjacima i za uspostavljanje dobrih profesionalnih kontakata, veze komunikacija i
saradnju sa srodnim ins tucijama iz različi h zemalja.

Odeljak 3: Specifični ciljevi programa stažiranja/razmene

Programi stažiranja/razmene će, kad god je to moguće, ima višestruku svrhu, koje
treba da se utvrde i navedu unapred u svakom datom slučaju i pokrivaju područja i
pitanja koja su utvrđena kao priorite za obuku u pravosuđu, na osnovu procene
potreba za obukom i Analizom koja je sprovedena od strane SIK u saradnji sa SSK i TSK.

Jasno određivanje specifične potrebe svakog programa stažiranja/razmene će
omogući izbor najprikladnijih učesnika i poveća verovatnoću da će program bi od
koris za njegov/njen dalji profesionalni rast i razvoj.

Da bi se to pos glo, program će bi pažljivo osmišljen kako bi se zadovoljile potrebe i
očekivanja učesnika, ali i ins tucije koje predstavljaju i gde se očekuje da vra mo i dele
znanje i iskustva stečena.
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Tačnije, programi stažiranja/razmene će obezbedi učesnicima priliku da:

• upoznaju sudski, tužilački i pravosudni sistem druge zemlje, razumeju kako to
funkcioniše i na taj način proceni i poboljša svoju profesionalnu praksu;

• rade zajedno sa kolegama u drugoj zemlji i posmatraju i učestvuju u
svakodnevnom poslovanju i ak vnos ma, po mogućstvu u državi članici EU ili
zemlje kandidata;

• razmenjuju informacije, iskustava i znanja sa vršnjacima i poboljšaju njihov
učinak i menadžerske veš ne;

• saznali više o ins tucionalnom uspostavljanju i funkcionisanju drugih
ins tucija za pravosudnu obuku i obuke koju pružaju;

• pohađaju obuku za instruktore i druge vrste obuke o pitanjima koja se
odnose na materijalno i procesno pravo i upravljanje koje nude druge
ins tucije za pravosudnu edukaciju i organizacije u evropskim i drugim
zemljama;

• da se upoznaju sa principima prava EU i specifičnim oblas ma vezanim za
zajedničku evropsku oblas pravde, slobode i bezbednos ;

• upoznaju sa nadležnos ma i praksom ključnih evropskih i međunarodnih
sudova i bolje razumeju uloge i značaja rada ovih sudova za sudije i tužioce i
druge pravne stručnjake na Kosovu;

• uspostavlja i održava kontakte i saradnju sa srodnim pravosudnim
ins tucijama, sudovima i tužilaštvima koji će olakša dugotrajne
profesionalne odnose i sinergiju; itd.

Odeljak 4: Ciljne grupe i korisnici

Glavna ciljna grupa i korisnici programa stažiranja/razmene su:

• buduće sudije i tužioci koji su prisustvovali ITP na SIP, kao deo prak čne treće
faze;

• sudije i tužioci na svim instancama;

• nesudsko (pravno i administra vno) osoblje u sudovima i tužilaštvima;

• SIK menadžment, osoblje i instruktori, i

• strane sudije, tužioci i pripadnici pravosuđa drugih zemalja

• drugi predstavnici sektora pravde u skladu sa odredbama važećeg zakona u
oblas pravosudne obuke.
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Odeljak 5:  Vrste programa stažiranja/razmene

Postoji mnogo različi h vrsta stažiranja, razmene i programi obuke koji mogu bi
organizovane za pripadnike pravosuđa i tužilaštva u inostranstvu. Za potrebe ovih
smernica i njihove jednostavnos , oni su grupisani u nekoliko kategorija, u zavisnos
od dužine programa, ciljeva, broj učesnika i ciljne grupe i korisnike.

5.1.    Na osnovu dužine i ciljeva, programi stažiranja/razmene su podeljeni na
sledeće glavne kategorije:

• Kratkoročni programi stažiranja/ razmene (do jedne nedelje)

• Srednjoročni programi stažiranja/ razmene (više od nedelju dana i do mesec
dana)

• Dugoročni programi stažiranja/ razmene (više od mesec dana)

Kratkoročni programi stažiranja/razmene su kursevi i događaje koji se dešavaju u
inostranstvu, gde učesnik dobija priliku da uče i da se sam upozna sa pitanjima od
značaja za njegov/njen svakodnevni rad i nadogradi njegovo/njeno profesionalno
znanje i veš ne u oblas prava,upravljanja ili administracije.

Ovi kratkoročni programi stažiranja/razmene mogu bi usmereni na sve korisnike
pomenu h u članu 2, a posebno na sudije i tužioce, SIK instruktori i ne-sudsko osoblje u
sudovima i tužilaštvima. Oni mogu uključiva jednokratne treninge, kraće stažiranje,
studijske posete, kurseve o određenim pravnim ili administra vnim temama,
konferencije, seminare, radionice, itd.

U srednje i dugoročne programe stažiranja/razmene su mogućnos obuke u
inostranstvu, gde učesnik ima priliku da unapredi njegovo/njeno znanje i rad na osnovu
iskustava drugih pravosudnih ins tucija u stranoj nadležnos i poboljša
njegovu/njenu profesionalnu sposobnost da primeni evropske i međunarodne
standarde i najbolje prakse.

Ovi programi stažiranja/razmene su više prak čno orijen sani i zasnivaju se na "učenje
kroz rad" pristup. Tokom takvih programa, učesnik može bi raspoređen na rad u
ins tuciji ili da se udruži sa sudijom ili tužiocem u zemlji domaćinu. On/ona direktno
može da posmatra i da bude uključen/a u svakodnevnom radu i ak vnos ma
njegovih/njenih kolega u drugom pravnom sistemu. Ova kategorija može da obuhva
prak čnije programe stažiranja/razmene u sudskim (trening) ins tucijama, sudovima ili
tužilaštvima u bilo kojoj stranoj jurisdikciji, po mogućstvu u državama članicama
Evropske Unije i zemalja kandidata, zbog evroatlantskih aspiracijama Kosova.

5.2. broja učesnikaU zavisnos od , programi stažiranja/ razmene mogu da se
organizuju kao:

• Program za jednog učesnika

• Program jedan-na-jedan

• Grupni programi
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5.3. ciljnih grupa i korisnikaNa osnovu , sledeće vrste programa stažiranja/razmene će
bi organizovane:

▪ Stažiranje/programi razmene u okviru ITP za kandidate sudije i tužioce;

▪ Stažiranje/programi razmene u okviru CTP za sudije i tužioce;

▪ Stažiranje/programi razmene za ne-sudsko osoblje (pravno i administra vno);

▪ Programi stažiranja/razmene za SIK menadžment, zaposlene i instruktore, i

▪ Stažiranje/program razmene za strane sudije i tužioce i predstavnike drugih
ins tucija pravosuđa na Kosovu u organizaciji SIK na osnovu zahteva.

5.3.1. Stažiranje i programi razmene u okviru ITP

Programi stažiranja/razmene pod ITP će bi usmereni na kandidata sudije i tužioci koji
su prisustvovali početnoj obuci u SIK. Stažiranje/razmena će im pruži priliku za
prak čnu nastavu u stranoj jurisdikciji i da primene znanja i veš ne koje su stekli tokom
teorijske obuke u SIK.

Dužina takvog programa stažiranja/razmene će se kreta od dve nedelje do mesec dana
i biće uređen kao jedan-na-jedan (individualni) ili program grupe. Program
stažiranja/razmene će se održa na početku ili u sredini treće faze ITP - -prak čne
obuke.

SIK će organizova najmanje dva programa stažiranja/razmene za 2. kandidata (jedan
kandidat za mesto sudije i jednog kandidata za poziciju tužioca) u pravosudnim
ins tucijama u državama članicama Evropske Unije za svaku generaciju svojih
polaznika.

Kandidat koji je imao priliku da prisustvuje programu stažiranja/razmene u okviru
prak čne faze ITP će bi u obavezi da nadoknadi SIK troškove povezane sa programom
stažiranja/razmene pod sledećim uslovima:

• Povlačenje ili propust da uspešno završi ITP

• Neopravdano odbijanje da preuzme dužnost sudije ili tužioca, po imenovanju
predsednika republike, na predlog SSK-a i TSK-a, odnosno

• Odricanje ili zahtev da se ukloni sa dužnos bez pos zanja 3. godina od
njegovog/njenog imenovanja za sudiju ili tužioca.

Način i postupak za naknadu troškova nastalih tokom programa stažiranja/razmene će
bi određeni od strane direktora SIK.
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5.3.2. Programi stažiranja/razmene pod CTP

Programi stažiranja/razmene pod CTP će cilja na sadašnje sudije i tužioce na svim
instancama. To će omogući sudiji ili tužiocu koji učestvuje u programu da radi u sudu
i/ili tužilaštvu i da se udruži sa kolegama u ins tuciji domaćinu, da budu direktno
uključeni u njihovim svakodnevnim praksama i da steknu specijalizovana znanja u
pojedinim oblas ma prava i primenu međunarodnih ugovora.

Dužina ovog programa stažiranja/razmene će se kreta od dve nedelje do mesec dana.
Osiguraće se da se učešće u takvim stažiranjima ne odražava nega vno na rad do čnog
sudije ili tužioca i na predmete koje on/ona vodi.

5.3.3. Program stažiranja/razmene pod PTP

Programi stažiranja/razmene pod PTP će se prilagodi potrebama sudija i tužilaca koji
preuzimaju pozicije na višim instancama sudijske ili tužilačke instance ili koji su
dodeljeni na menadžerskim funkcijama, kao predsednici sudova i šefovi odeljenja ili
jedinica. Ovo stažiranje/razmena će se posebno fokusira na rukovodeće strukture i
najbolje prakse i standarde u upravljanju sudom.

Dužina ove vrste Internship / razmene će se kreta od dve nedelje do mesec dana. To će
se osigura da stažiranje ne nega vno odrazi na rad sudije ili tužioca u pitanju i
menadžerske odgovornos on / ona obavlja.

5.3.4. Programi stažiranja/razmene u okviru programa obuke za ne-sudsko osoblja

Programi stažiranja/razmene pod posebnim programom obuke za ne-sudskog osoblja
će se obra potrebama za obukom i za osoblje pravne podrške i za administra vno
osoblje u sudovima i tužilaštvima. Programi stažiranja razmene će im omogući da uče i
posmatraju administra vne prakse i standarde koji se primenjuju u svakodnevnom
radu, uključujući upravljanje tokovima predmeta, smanjenje broja zaostalih predmeta i
obezbeđivanje efikasnos i transparentnos pravosuđa, kroz direktan rad i razmenu sa
kolegama u zemlji domaćinu.

Dužina ovog pa pripravničkog staža će se kreta od dve nedelje do mesec dana.
Osiguraće se da učešće u takvim stažiranje nema nega van u caj na rad do čnog
osoblja i ukupno funkcionisanje i efikasnost sudova i tužilaštava.

5.3.5. Programi stažiranja/razmene za SIK osoblje

SIK će organizova posebne programe stažiranje ili programe razmene za njegovu
upravu, osoblje i instruktore kako bi održali korak sa najnovijim trendovima u oblas
pravosudne obuke i isporuči kvalitetne usluge pravosuđu na Kosovu.

Dužina ove vrste stažiranja će se kreta od dve nedelje do mesec dana. Ono će se
fokusira na ins tucionalnu organizaciju i upravljanje ins tucijama za pravosudnu
obuku; razvoj i implementacija početnih (teorijskih i prak čnih) i stalnih programa
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obuke za sudije i tužioce; procenu potrebe za obukom, razvoj nastavnih planova i
programa, obuku instruktoru, metodologija obuke, istraživanja i publikacije, itd.

5.3.6. Ostali programi stažiranja/razmene koji se organizuju na zahtev

SIK mogu organizova i druge programe stažiranja/razmene za strane sudije i tužioce na
Kosovu i za predstavnike drugih ins tucija u sektoru pravde u inostranstvu, kao što je
Ministarstvo Pravde, SSK, TSK, policija, zatvori, pravni fakulte i druge ins tucije i
organizacije, na zahtev.

Tip, trajanje, ciljevi i sadržaj ovih programa stažiranja/razmene će bi dizajniran i
prilagođen specifičnim potrebama i zahtevu svake ciljne grupe, u skladu sa važećim
zakonima u oblas pravosudne obuke i zavisnos od raspoloživog budžeta i fondova.

Član 6: Kriterijumi za izbor i učešće

Izbor i učešće u program stažiranje/razmene će zavisi od pa, dužine i ciljeva programa
stažiranja/razmene u pitanju (ITP, CTP, PTP ili specijalni program obuke za
administra vno osoblje).

Izbor učesnika će bi prvenstveno zasnovan na objek vnim i na zaslugama zasnovanim
kriterijumima i omogućiće da različi i kvalifikovani članovi pravosuđa i tužilaštva širom
zemlje imaju koris od ovih mogućnos za obuku.

6.1. Minimalni kriterijumi :potrebni za učešće su sledeći

• Za ITP programe stažiranja/razmene, učesnik mora da bude sudija ili tužilac
kandidat koji učestvuje u trećoj prak čnoj fazi SIK ITP

• Za CTP, učesnik mora da bude imenovan sudija ili tužilac

• Za PTP programe stažiranja/razmene, učesnik mora da bude sudija ili tužilac
koji je imenovan ili unapređen na višoj instanci ili rukovodećim pozicijama

• Za programe stažiranja/razmene koji se organizuju pod posebnom obuku za ne-
sudsko osoblje, učesnik mora da bude pravni/stručni saradnik ili
administra vno osoblje koje radi u sudovima i tužilaštvima

• Za ostale pove programa stažiranja/razmene, učesnik mora da bude pravni
stručnjak u sektoru pravde na Kosovu ili član pravosuđa drugih zemalja.

6.2. Osim ITP programa stažiranja/razmene, učesnici moraju da ispune dodatne

kriterijume koji moraju bi navedeni u svakom slučaju, koji će obuhva , ali nisu
ograničeni na:

Potvrđeni kvaliteta i izvrsnost učinka tokom prve dve faze SIK ITP (za kandidate koji
pohađaju program stažiranja/razmene)

43Smernice o organizaciji, izboru i učešću u programima stažiranja i razmene u inostranstvu



• Potvrđena profesionalnu kompetentnost i kvalitetno obavljanje - da se
demonstrira evidencijom pozi vne ocene učinka od strane SSK-a i TSK-a ili
preporuke Odbora za procenu rada oba saveta

• Određene godine sudijskog ili tužilačkog iskustva ili relevantnog profesionalnog
iskustva za ne-sudsko osoblja u zavisnos od okolnos svakog slučaja

• Određene godine menadžerskog iskustva kao predsednik suda ili glavni tužilac,
šef odeljenja ili administrator jedinice ili suda ili tužilaštva u zavisnos od
okolnos svakog slučaja

• Sposobnost da primeni obrazovno iskustvo i prenese ga u njegovom/njenom
prak čnom radu - može da se pokaže prethodnim i sadašnjim profesionalnim
angažmanom, na primer, kao SIK instruktor, ak vni član Udruženja sudija ili
tužilaca; član grupe za izradu zakonske regula ve ili drugih grupa koje rade na
reformi pravosuđa, objavljivanje knjiga i članaka, itd

• S mulacija za bolje performanse i mo vacije i posvećenos da deli iskustva i
naučene lekcije po povratku sa kolegama, bilo u SIK u toku programa obuke ili
kroz druge profesionalne mogućnos

• Dobro poznavanje jez ika potrebnog da učestvuje u programu
stažiranja/razmene u inostranstvu.

Poznavanje stranog jezika neće služi kao glavni i odlučujući kriterijum u izboru kako bi
se izbeglo isključenje potencijalno velikog broja učesnika u programima
stažiranja/razmene.

Tumačenje i alterna vna rešenja da se olakša i omogući nesmetana komunikaciju sa
kolegama iz pravosudnih ins tucija domaćina biće obezbeđeno kad god je moguće.

SIK može da podrži proces sa organizacijom specijalizovanih kurseva stranih jezika sa
pravnom terminologijom u skladu sa svojim finansijskim mogućnos ma.

Član 7: Izbor učesnika

Izbor učesnika u programe stažiranja/ razmene će zavisi od pa, dužine i ciljeva koji se
žele pos ći sa programom stažiranja/razmene.

Izbor će bi zasnovan na objek vnim, transparentnim i na zaslugama zasnovanih na
kriterijumima, koji će bi unapred određeni u svakom pojedinačnom slučaju.

Izbor učesnika u programima stažiranja/razmene će bi učinjen od strane SIK iz reda
sudija i tužilaca kandidata koji su prisustvovali trećoj prak čnoj fazi ITP.

Izbor učesnika u programima stažiranja/razmene koji se organizuju pod CTP, PTP i
posebnog programa obuke za ne-sudsko osoblje će bi učinjen od strane SSK i TSK,
odnosno, u konsultaciji sa SIK, sa ciljem da se obezbedi transparentnost, uključenost i
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učešće svih relevantnih zainteresovanih strana. Proces selekcije će zahteva da dobro
funkcioniše mehanizam za razmenu informacija i podataka između SSK/TSK i SIK. Save
imaju ovlašćenje da definiše poli ku u vezi sa učešćem u obuci i da podrži proces
regulisanja pohađanja obuke (uključujući programe stažiranja/ razmene u
inostranstvu).

Učešće u programima stažiranja/razmene je deo redovnih treninga u organizaciji SIK.
Izbor odgovarajućih učesnika će uvek bi zasnovana na analizi konkretnih potreba za
obukom, lične oblas profesionalne stručnos i postojećih prioriteta, kako bi se
osigurao veliki značaj i u caj programa. Učešće u ovakvim ak vnos ma obuke u
inostranstvu se planira unapred da bi se izbeglo ukidanje sudskih rasprava ili drugih
kašnjenja izazvanih odsustvom učesnika. Dobro planiranje će omogući blagovremeno
zamenu učesnika (za sedenje sudije, tužioci ili članovi ne-sudskog osoblja) i bolju
regulaciju opterećenja u sudovima i tužilaštvima.

Izbor će razmotri transparentno pružanje informacija o događaju u inostranstvu,
odgovarajući jednak pristup za sve potencijalne učesnike koji su u skladu sa prethodno
definisanim kriterijumima za izbor i objek vnim procesom donošenja odluka.

Specifična pravila i procedure za izbor učesnika u programe stažiranja/razmene će bi
usvojen i usklađen od strane nadležnih ins tucija, SSK, TSK i SIK.

U zavisnos od okolnos , potencijalni učesnici mogu bi dužni da podnesu poseban
formular za prijavu (vidi primer formulara u Prilogu 1) i drugih pratećih dokumenata,
kao dokaz da ispunjavaju potrebne kriterijume. Ovi dokumen mogu da uključuju, ali
nisu ograničeni na, biografiju (CV), ser fikat za godine profesionalnog iskustva,
ser fikat za poznavanja jezika, zapisnik o proceni učinka, itd.

Kao centralna javna sudska ins tucija za obuku na Kosovu, SIK će igra ak vnu ulogu u
vođenju evidencije i pružanju stručne podrške za izradu i usvajanje dobre prakse za
planiranje i organizovanje stažiranja/razmene, kao i za praćenje i procenu efekta i
u caja ovog posebnog oblika pravosudne obuke.

Član 8: Procena i prateći zahtevi

Po povratku, svaki učesnik koji učestvuje u programu stažiranja/razmene u inostranstvu
će bi obavezan da oceni program (vidi primer u obliku procene u Aneksu 2) i da sačini
izveštaj o tome kako će on/ona najbolje da koris naučene lekcije i stečena iskustva.

Svaki učesnik u programu stažiranja/razmene će takođe bi obavezan da se uključi u
različite propratne ak vnos koje će omogući transfer znanja, primenu najboljih
praksi i standarda zapaženih u njegovom/njenom svakodnevnom radu i povećanje
znanja cele pravosudne i pravne zajednice.

U tom smislu, učesnici će bi ohrabreni i imaće mogućnost da se uključe u propratne
ak vnos u njihovim sudovima, tužilaštvima ili obuci u pravosuđu i drugim
ins tucijama, posebno neformalnoj razmeni njihovog znanja i iskustava sa svojim
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kolegama; na ormalnim brifinzima; da pruže obuku u SIK; učestvuju u radnoj grupi koja
se bavi konkretnim pitanjima reforme; doprinose drugim lokalnim treninzima,
sprovode kompara vna istraživanja i analize, kampanjama podizanja sves , pripremi
obuke i informa vnih materijala, kao i drugim ak vnos ma.

Čuvaće se evidencija o pratećim ak vnos ma koje su preduzete od strane svakog
učesnika u programu stažiranja/razmene.

Daće se dužna pažnja od strane oba Saveta za razvoj karijere i promociju učesnika koji su
pohađali program stažiranja/razmene i koji su bili uključeni u propratne ak vnos .

Član 9: Finansiranje i održivost

9.1 Troškovi programa stažiranja/razmene

Troškovi za učešće u programu stažiranja/razmene su povezani sa putovanjem sa
odgovarajućim sredstvima prevoza, smeštaja, lokalni prevoz u zemlji domaćinu i
dnevnice.

Pravo učesnika na naknadu ovih troškova će se odradi u skladu sa važećim zakonskim
propisima, uključujući, ali ne ograničavajući se na administra vna uputstva za službena
putovanja koje je usvojio SSK-a i TSK i tarifa i drugih akata izda h od strane Ministarstva
Finansija (vidi kratku napomenu o Službenom putovanju u Aneksu 3).

9.2 Finansiranje programa stažiranja/razmene

Troškovi stažiranja/razmene će bi prvenstveno pokriveni kroz budžet relevantnih
nacionalnih vlas , uključujući SIK, SSK i TSK, kao i iz drugih izvora.

Za svaku fiskalnu godinu, SIK će napravi prognozu i uključi u zahtevu budžeta
budžetsku liniju za organizaciju stažiranja/razmene u inostranstvu. Kao minimum,
budžet će pokri troškove za organizaciju stažiranja/razmene za dva kandidata za sudije
koji pohađaju ITP. Pored toga SIK može da predvidi budžet koji je namenjen za programe
obuke u inostranstvu za broj sudija, tužilaca i pripadnika ne-sudskog osoblja u zavisnos
od konkretnih budžetskih parametara za do čne fiskalne godine. Troškovi programa
stažiranja/razmene snosi SIK budžet, kao i kroz projekte tehničke pomoći, donacija i
grantova.

Po našem mišljenju programi stažiranja/razmene za sudije i tužioce i ne-sudskog osoblja
treba prvenstveno da se finansiraju kroz budžete SIK, SSK, TSK-a i drugih izvora
(donatorskih sredstava, Projekata pomoći). SSK i TSK mogu usvoji posebne smernice
koje regulišu učešće u dugoročnim programima stažiranja/razmene (više od mesec
dana). U takvim slučajevima, učesnici, na primer, mogu bi u obavezi da uzmu
neplaćeno odsustvo i oni će dobi samo iznos koji pokriva troškove za njihovo učešće i
odgovarajuće dnevnice.
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Pored toga, SIK će mora da uspostavi kontakte sa donatorima, ins tucijama i organima
na Kosovu i inostranstvu i igraj ak vnu ulogu u iden fikovanju izvora i osigura
finansijska sredstva za organizaciju programa stažiranja/razmene u okviru svojih
različi h programa obuke.

SSK i TSK će finansijski da doprinesu u organizaciji programa stažiranja/razmene u
okviru CPT-a i PTP za imenovane sudije i tužioce, kao i onima koji su organizovani u
okviru specijalne obuke za ne-sudsko osoblje u sudovima i tužilaštvima.

Programi stažiranja/razmene se mogu organizova i finansira , u celos ili delimično, u
okviru projekata i programa tehničke pomoći koje finansira Evropska Unija, USAID,
agencije UN-a i druge nacionalne, strane i međunarodne organizacije i ins tucije.

Oni se takođe mogu finansira kroz pravosudne mreže za obuku, gde je SIK član ili
gde ak vno učestvuje, kao i pravosudne ins tucije (obuke) u zemlji domaćinu u kojoj
će se programi stažiranja/razmene odvija i sa kim je SIK potpisa ili će potpisa
sporazume.
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Aneks 1

OBRAZAC ZA PRIJAVU ZA PROGRAM
STAŽIRANJA/RAZMENE

ODELJAK I – Podaci o program stažiranja/razmene

Vrsta programa stažiranja/razmene: ______________________________________

Trajanje/datumi: _____________________________________________________

Zemlja/mesto: _______________________________________________________

Jezički uslovi: ________________________________________________________

Datum podnošenja prijave: _____________________________________________

ODELJAK II – Podaci za kandidata

Ime:  ________________________________________________________________

Datum rođenja: _______________________________________________________

Položaj :(molimo da obeležite odgovarajući kvadrat)

� Kandidat sudija ili tužilac

� Sudija

� Tužilac

� Osoblje za pravnu podršku

� Administrativno osoblje

� Drugi stručnjaci u pravosudnom sektoru ( _________________)molimo navedite

Sud/Kancelarija tužilaštva: _____________________________________________

Kancelarijski telefon: __________________________________________________

Mobilni telefon: ______________________________________________________

Email: ______________________________________________________________

Kućna adresa: ________________________________________________________
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JEZIK

Albanski

Srpski

Engleski

Francuski

Nemački

Drugi

ČITANJE PISANJEGOVOR

ODELJAK IV – Molimo da napišete nekoliko rečenica kao odgovor na pitanja
ispod:

1. Koje su Vaši jedinstveni kvaliteti i sposobnosti koje Vas čine dobrim kandidatom
za program stažiranja/razmene?

2. Koja su Vaša očekivanja programa stažiranja/razmene? Zašto želite da učestvujete
u program?

3. Kako planirate da se prijavite i podelite znanje i stečeno iskustvo?

ODELJAK III – Kriterijum za učešće

Godine radnog iskustva: ________________________________________________

Godine iskustva kao sudije ili tužioca ili člana osoblja: ______________________

Godine menadžerskog iskustva :(ukoliko je to slučaj) _________________________

Molimo da navedete instituciju i položaj: _________________________________________

Određena oblast profesionalne sposobnosti: ________________________________

Jezičke sposobnosti: Odredite sposobnost na skali od 1 do 5 (1 – osnovno, 5 – odlično).
Molimo da navedete vaš maternji jezik: ___________________________________________
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Aneks 2

OBRAZAC PROCENE
ZA PROGRAME STAŽIRANJA/RAZMENE

ODELJAK I – Podaci za program stažiranja/razmene

Vrsta programa stažiranja/razmene: _____________________________________

Trajanje/datumi: _____________________________________________________

Zemlja/mesto: _______________________________________________________

Jezički uslovi: ________________________________________________________

Datum podnošenja izveštaja: ____________________________________________

ODELJAK II – Podaci za učesnika

Ime:  ________________________________________________________________

Datum rođenja: _______________________________________________________

Položaj :(molimo da obeležite odgovarajući kvadrat)

� Kandidat sudija ili tužilac

� Sudija

� Tužilac

� Osoblje za pravnu podršku

� Administrativno osoblje

� Drugi stručnjaci u pravosudnom sektoru ( __________________)molimo navedite

Sud/Kancelarija tužilaštva: __________ ___________________________________

Kancelarijski telefon: __________________________________________________

Mobilni telefon: ______________________________________________________

Email: ______________________________________________________________

Kućna adresa: ________________________________________________________
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1

2

3

4

5

6

KRITERIJUM PROCENE OCENA

ODELJAK III – Procena programa

Kako biste procenili program stažiranja/razmene na skali od 1 o 5 (1 – slabo, 5 –
odlično)

ODELJAK IV – Molimo da napišete nekoliko rečenica kao odgovor na pitanja
ispod:

1. Da li su Vaša očekivanja programa stažiranja/razmene postignuta i kako?

2. Koja su ključna pitanja koje ste naučili i koje ste dobili iz programa
stažiranja/razmene?

3. oji su najpozitivniji aspekti programa?K

4. Koji su negativni aspekti programa?

Relevantnost za Vaš profesionalni rad

Sadržaj

Primenjena metodologija

Praktični rad

Trajanje

Druge primedbe
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5. Kako ćete primeniti i podeliti znanje i stečeno iskustvo?

Molimo da razmotrite i izaberete naredno:

� neformalno deljenje znanja i iskustva sa Vašim kolegama

� formalni brifinzi

� pružanje obuke na SIK

� učešće u radnoj grupi koja radi na određenim pitanjima reforme

� doprinos lokalnim obukama

� održavanje komparativnog istraživanja i analize

� kampanje podizanja svesti

� priprema obuke i informativnog materijala

� __________drugi načini (molimo da navedete) ____________________
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Aneks 3

BELEŠKA O SLUŽBENOM PUTOVANJU

SSK Administrativno uputstvo o službenom putovanju (04/2014) reguliše detaljan
postupak s lužbenog putovanja č lanova i osobl ja SSK-a i dr ugih
pravosudnih/sudskih službenika. Prema članu 3., ovo uputstvo se odnosi na "bilo kojeg
člana SSK, predsednika suda, sudije ili nosioca upravnih, stručnih, administrativnih i
tehničkih funkcija u sudovima ili SSK." Član 4 određuje značenje službenog putovanja, što
podrazumeva "bilo koje putovanje u inostranstvo pomenutih službenika i koji imaju
ovlašćenje SSK što uključuje, ali nije ograničeno na učešce na konferencijama, seminarima,́

obuku i studijske posete, bilateralne ili multilateralne sastanke zbog sporazuma ili razmene
informacija i iskustava. "Ovaj spisak nije konačan - ostale posete sličnog karaktera mogu da
se kvalifikuju kao službena putovanja. Kada je službeno putovanje odobreno, prateći
postupak objašnjen u Administrativnom uputstvu, službenik ima pravo da dobije dnevnice i
naknadu za druge troškove.
Prema članu 6. Administrativnog uputstva, sudski službenici koji su na službenom
putovanju, organizovanog od strane drugih međunarodnih ili lokalnih organizacija za
potrebe obuke ili studijskih poseta, dužni su da pošalju pozivnicu ili druga dokumenta
navodeci njen obim i organizaciju, u SSK bez obzira da li postoje neke finansijske implikacijé

u cilju održavanja principa uključenosti. Samo u slučajevima kada je odobreno njihovo
učešce, oni ce imati pravo na naknadu putnih i troškove smeštaja, kao i na dnevnice.́ ́

Troškove smeštaja i dnevnica se refundiraju na osnovu tarife i drugih akata koje donosi
Ministarstvo Finansija.
Sudski službenici imaju pravo da dobiju 20% od odgovarajuce dnevnice u slučajevima kadá

je pokriven njihov smeštaj i hrana, ali gde se ne daje gotov novac, ili će se adekvatno
nadoknaditi kada su ovi troškovi pokriveni delimično od strane međunarodnih ili lokalnih
institucija ili organizacija.
Zahtev za naknadu, fakture i druge dokazi moraju da se dostave najkasnije u roku od 5.
radnih dana od poslednjeg dana službenog putovanja. U slučaju neispunjenja ovog roka,
zahtev ce biti odbijen.́

SSK ce zadržati 20% sredstava izdvojenih za službeno putovanje za nepredviđena i važná

putovanja.
TSK uputstvo br. 01/2014 o utvrđivanju pravila i procedura za rashode javnog novca
u tužilačkom sistemu – Ovo uputstvo ne pruža detaljna pravila za službena putovanja kao
što je slučaj sa SSK uputstvom. Umesto toga, on se fokusira na javne nabavke. Postoji samo
jedna odredba člana 10, koji daje pravo tužiocima i službenicima da zatraže naknadu
prilikom putovanja u inostranstvo, koji treba da bude dostavljen 5. dana unapred. Takođe,
postoji uslov da se podnesu sve fakture rashoda Kancelariji za budžet i finansije u roku od
15. dana od povratka, kako bi se zatvorilo ovlašćenje za naknadu.
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Faqe 2 nga 24 
 

Këshilli Drejtues i Institutit Gjyqësor të 
Kosovës, në bazë të nenit 2 paragrafi 2.1. pika 
“e” të Ligjit për Themelimin e Institutit Gjyqësor 
të Kosovës si dhe nenit 5 dhe 8 pika “a” të 
Statutit të IGJK-së, miraton këtë: 

 
RREGULLORE  Nr. 1/2015 PËR 

PËRZGJEDHJEN E PJESËMARRËSVE NË 
PROGRAME TË PRAKTIKËS DHE 

SHKËMBIMIT JASHTË VENDIT 
 

Neni 1  
Qëllimi 

 
1. Kjo rregullore përcakton parimet, kriteret dhe 
procedurat kryesore që Instituti Gjyqësor i 
Kosovës (në tekstin e mëtejmë IGJK) duhet të 
aplikojë në përzgjedhjen e pjesëmarrësve për 
programe të praktikës/shkëmbimit jashtë vendit 
të organizuara për anëtarët e gjyqësorit dhe 
prokurorisë, si dhe për profesionistët tjerë në 
gjyqësorin e Kosovës.  
 
2. Qëllimi kryesor i kësaj rregullore është për t’u 
siguruar që pjesëmarrësit janë përzgjedhur në 
bazë të kritereve objektive, transparente dhe në 
bazë të meritave dhe duke u bazuar në analizën e 
nevojave të tyre konkrete për trajnim, fushën 
personale të ekspertizës profesionale dhe 
prioritetet ekzistuese në sistemin gjyqësor në 
mënyrë që të sigurohet relevanca e lartë, 
efektiviteti dhe ndikimi i programeve të 
praktikës/shkëmbimit. 
 
 

The Managing Board of Kosovo Judicial Institute 
pursuant to Article 2 paragraph 2.1.  point “e” of 
the Law on Establishment of the Kosovo Judicial 
Institute and Articles 5 and 8 point “a” of the KJI 
Statute, approves the following: 
 
REGULATION No. 1/2015  FOR SELECTION 
OF PARTICIPANTS IN INTERNSHIP AND 

EXCHANGE PROGRAMMES ABROAD 
 
 

Article 1 
Purpose 

 
1. This regulation determines the main principles, 
criteria and procedures that the Kosovo Judicial 
Institute (hereinafter KJI) shall apply in the 
selection of participants in internship/exchange 
programmes abroad organized for members of the 
judiciary and prosecution offices as well as for 
other professionals in the judiciary of Kosovo.  
 
 
2. The main purpose of this regulation is to ensure 
that the participants are selected based on 
objective, transparent and merit-based criteria and 
beeing based on the analysis of their concrete 
training needs, personal field of professional 
expertise and existing priorities in the judicial 
system in order to ensure high relevance, 
effectiveness and impact of the 
internship/exchange programmes.  
 
 
 

Upravni Savet Kosovskog Instituta za 
Pravosudje na osnovu člana 2. stav 2.1. tačka 
“e” Zakon o Osnivanju Kosovskog Instituta za 
Pravosuđe i člana 5. i 8. Stav “a” Statuta KIP-a 
usvaja ovo: 
 

PRAVILNIK Br.1/2015 ZA IZBOR 
UČESNIKA ZA PROGRAME U 
INOSTRANSTVU VEZANO ZA   

STAŽIRANJE I RAZMENU 
 

Član 1 
Svrha 

 
1. Ovaj pravilnik reguliše glavne principe, 
kriterijume i procedure koje Kosovski Institut 
za Pravosudje (u daljem tekstu KIP) 
primenjuje u odabiru učesnika za 
stažiranje/programa razmene u inostranstvu, 
organizovan za članove kancelarije pravosuđa i 
tužilaštva, kao i za druge stručnjake u 
pravosuđu Kosova. 
 
2. Glavni cilj ovog pravilnika je da se osigura 
da su učesnici izabrani na osnovu objektivnih 
kriterijuma, transparentnim i na osnovu 
zasluga i na osnovu analize njihovih 
specifičnih potreba za obukom, kao lične 
profesionalne stručnosti i postojeće prioritete u 
pravosudnom sistemu u cilju da obezbedi 
veliki značaj, delotvornost i uticaj programa 
razmene/stažiranja.  
 

 
 



                                                                                   
 

Faqe 3 nga 24 
 

Neni 2 
Fusha e zbatimit dhe parimet udhëheqëse 

 
 
1. Kjo rregullore aplikohet për të gjitha 
programet e praktikës/shkëmbimit që do të 
organizohen në programet e trajnimit të ofruara 
nga IGJK-ja, duke përfshirë Programin e 
Trajnimit Fillestar (PTF), Programin e Trajnimit 
të Vazhdueshëm (PTV), Programin e Trajnimit 
për Avancim (PTA) dhe programin special për 
trajnim të stafit jo-gjyqësor (ligjor dhe 
administrativ) në gjykata dhe prokurori, si dhe 
për programe tjera që IGJK-ja do të organizojnë 
sipas kërkesës.  
 
2. IGJK u përmbahet Udhëzimeve për 
Organizimin, Përzgjedhjen dhe Pjesëmarrjen në 
Programe të Praktikës dhe Shkëmbimit Jashtë 
Vendit, të miratuara nga autoritetet përkatëse për 
secilin program. 
 
3. Udhëzimet do të shërbejnë si kornizë e 
përgjithshme dhe e gjerë që përshkruajnë 
programet e praktikës/shkëmbimit dhe që 
përmbajnë parimet kryesore që duhet të 
respektohen në procesin e programimit, 
organizimit, përzgjedhjes, vlerësimit dhe 
financimit të programeve të tilla, duke përfshirë 
parimet e gjithëpërfshirjes dhe bashkëpunimit, 
justifikimit dhe relevancës, transparencës, 
ndershmërisë, përzgjedhjes së bazuar në merita, 
diversitetit, transferimit të njohurive dhe qasjen e 
vlerësimit strategjik dhe të ndikimit.  
 

Article 2 
Scope of application and guiding principles 

 
 
1. This regulation applies to all 
internship/exchange programmes that will be 
organized into the training programmes offered by 
KJI, including Initial Training Programme (ITP), 
Continuous Training Programme (CTP), Training 
Programme for Promotion (TPP) and special 
training programme for non-judicial (legal and 
administrative) staff in courts and prosecution 
offices as well as to other programmes that KJI 
will organize upon request.  
 
 
2. The KJI complies with the Guidelines for 
Organization, Selection and Participation in 
Internship and Exchange Programmes Abroad, 
endorsed by the relevant authorities for each 
program. 
 
3. The Guidelines shall serve as a general and 
broad framework describing the 
internship/exchange programmes and enshrining 
the main principles to be respected in the process 
of programming, organization, selection, 
evaluation and financing of such programmes, 
including the principles of inclusiveness and 
cooperation, justification and relevance, 
transparency, fairness, merit-based selection, 
diversification, knowledge transfer and strategic 
and impact assessment approach.  
 
 

Član 2 
Područje primene i vodeći principi 

 
 

1 Ovaj pravilnik primenjuje se na sve 
programe stažiranja/razmene koji će biti 
organizovani i integrisani u programe obuke 
koje nude KIP, uključujući Program Početne 
Obuke (PPO), Program Kontinuirane Obuke 
(PKO), Program Obuke za Unapredjenje 
(POU) i specijalni program obuke za nesudsko 
(pravni i administrativni) osoblje u sudovima i 
tužilaštvima, kao i na druge programe koje će 
KIP organizovati na zahtev. 
 
 
2. IPK pridržava Smernicama za Organizaciju, 
Odabir i Učešće u programu vezano za 
Stažiranje/Razmena u Inostranstvu, usvojen od 
strane relevantnih vlasti za svaki program.  
 
 
3.   Smernice će služiti kao opšti i širi okvir 
opisujući Programe razmene i stažiranja i 
obezbeđivanje osnovnih principa koje treba 
poštovati u procesu programiranja, 
organizacije, odabira, evaluacije i finansiranje 
takvih programa, uključujući principe 
uključenosti i saradnje, opravdanje i 
relevantnosti, transparentnosti,  pravičnosti, 
odabira zasnovan na uspehu, diversifikacije,  
strateški transfer znanja i procene uticaja ovog 
pristupa. 
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4. Në procesin e përzgjedhjes, IGJK-ja duhet të 
ketë bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë me 
KGJK-në dhe KPK-në, në përputhje me 
përgjegjësitë e tyre përkatëse ligore.  
 
 

Neni 3 
Përkufizimet 

 
1. Për qëllimet e kësaj rregullore termet e 
mëposhtme kanë ëtë kuptim; 
 

1.1. Programi i praktikës/shkëmbimit 
nënkupton një formë e veçantë e trajnimit 
dhe zhvillimit profesional, i synuar për 
anëtarët e gjyqësorit, prokurorisë dhe 
profesionistëve tjerë, i cili u mundëson atyre 
të marrin informacion të drejtpërdrejtë, të 
fitojnë njohuri dhe shkathtësi praktike dhe të 
shkëmbejnë pikëpamjet dhe përvojat me 
kolegët e tyre në institucione të ndryshme 
gjyqësore në jurisdiksione të huaja ose në 
gjykata ndërkombëtare dhe institucione 
tjera.   
1.2. Trajnimi i Trajnerëve nënkupton 
programin e IGJK-së për trajnimin e 
trajnerëve. 
1.3.  Programe afatshkurtra të 
praktikës/shkëmbimit zgjatin deri në një 
javë. 
1.4. Programet afatmesme të 
praktikës/shkëmbimit zgjatin më shumë se 
një javë dhe deri në një muaj. 
1.5. Programe afatgjata të 
praktikës/shkëmbimit zgjatin më shumë se 

4. In the selection process, KJI shall cooperate and 
coordinate closely with KJC and KPC in line with 
their respective legal responsibilities –.  
 
 
 

Article 3 
Definitions 

 
1. For the purposes of this regulation the following 
terms have the following meaning: 
 

1.1. Internship/ exchange program is a 
special form of training and professional 
development targeted at members of the 
judiciary which enables them to get direct 
insight, acquire practical knowledge and skills 
and exchange views and experiences with 
peers in different judicial institutions in a 
foreign jurisdiction or in international courts 
and other institutions.  

 
 
 

1.2. Training of Trainers is the KJI’s 
program for training of trainers.  
 
1.3. Short term internship/ exchange 
programs last up to a week. 

 
1.4. Mid-term internship/ exchange programs 
last more than a week up to a month. 

 
1.5. Long-term internship/ exchange 
program last more than one month.\ 

4. U procesu selekcije, KIP mora blisko da 
sarađuje sa SSK i TSK-om u skladu sa svojim 
odgovornostima. 
 
 
 

Član 3 
Definicije 

 
1. Za potrebe ovog pravilnika sledeći termini 

imaju sledeća značenja  
 

1.1. Program stažiranja / razmena 
podrazumeva poseban oblik obuke i 
stručnog usavršavanja, namenjen 
pripadnicima sudstva, tužilaštva i drugih 
stručnjaka, koji im omogućava da dobiju 
informacije, steknu znanja i praktičnih 
veština i razmjenjivati mišljenja i 
iskustva sa svojim kolegama u različitim 
pravosudnim institucijama u stranim 
jurisdikcijama ili u međunarodnim 
sudovima i drugim institucijama. 
   
1.2. Trening Trenera znači program 
KIP-a za obuku trenera. 

 
1.3. Kratkoročni programi 
stažiranja/razmena traju do nedelju dana. 

 
1.4. Srednjoročni programi 
stažiranja/razmena traju više od nedelju 
dana i do mjesec dana  
1.5. Dugoročni programi 
stažiranja/razmena traju više od mesec 
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një muaj. 
1.6. Programe për një pjesëmarrës 
nënkuptojnë programet e 
praktikës/shkëmbimit të dedikuara vetëm 
për një pjesëmarrës nga Kosova në një vend 
tjetër. 
1.7. Programe një-për-një nëkputojnë 
programet në të cilat merr pjesë vetëm një 
përfaqësues nga Kosova dhe pritet vetëm 
nga një përfaqësues i institucionit në vendin 
pritës. 
 
1.8. Programe për grupe nëkuptojnë 
programet ku marrin pjesë grup i 
pjesëmarrësve. 
1.9. PTF nënkupton Programin e Trajnimit 
Fillestar 
1.10. PTV nënkupton Programin e Trajnimit 
të Vazhdueshëm 
1.11. PTA nënkupton trajnimet për 
avancimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve 
 

 
Neni 4 

Objektivat e Përgjithshme dhe Qëllimi i 
Programeve të Praktikës/Shkëmbimit 

 
1. Objektivi i përgjithshëm i këtyre programeve 
është për t’u mundësuar pjesëmarrësve që të 
marrin përvoja praktike, të dorës së parë dhe të 
mësojnë nga praktikat dhe standardet më të mira 
të aplikuara në sistemet gjyqësore në vendet 
Evropiane dhe të tjera përmes "të mësuarit duke 
bërë (duke punuar)", që konsiderohet si mënyra 
më efektive e të mësuarit dhe vetë-zhvillimit.   

 
1.6. Programs for single participant are the 
internship/ exchange programs dedicated to 
only one participant from Kosovo to another 
country. 

 
1.7. One-to-one programs are programs with 
only one participant from Kosovo hosted by 
one representative of the hosting country.  

 
 
 

1.8. Work in groups is program where a 
group of participants take part. 
 
1.9. ITP means the Initial Training Program. 

  
1.10. CTP means the Continuous Training 
Program  
1.11. TPP means Training Program for 
Promotion of judges and prosecutors  
 

 
Article 4 

General Objectives and Goal of the 
Internship/Exchange Programmes 

 
 1. The general objective of these programmes is 
to enable the participants to obtain practical, 
hands-on experiences and learn from the best 
practices and standards applied in the judicial 
systems in the European and other countries by 
“learning by doing” which is considered as the 
most effective way of learning and self-
development.   

dana 
1.6. Programi za jedan učesnik 
podrazumeva programi 
stažiranja/razmena namenjeni samo za 
jednog učesnika iz Kosova u drugoj 
zemlji. 
1.7. Programi jedan-na-jedan 
podrazumeva programi u kojima 
učestvuje samo jedan predstavnik sa 
Kosova i očekuje se samo jedan 
predstavnik od strane institucija u zemlji 
domačinu. 
1.8. Programi za grupe podrazumeva 
programi gde učestvuju grupa učesnka. 
 
1.9. PPO podrazumeva Program Početne 
Obuke 
1.10. PKO podrazumeva Program za 
Kontinuiranu Obuku 
1.11. POU podrazumeva obuku za 
unapredjenje sudija i tužilaca 
 

 
Član 4 

Opšti Ciljevi i Svrha Programa razmene i 
stažiranja 

 
1. Opšti cilj ovih programa je da omogući 
učesnicima da steknu praktična iskustva i uče 
od najboljih praksi i standarda koji se 
primjenjuju u pravosudnim sistemima u 
Evropskim i drugim zemljama na sledeći način 
"učenje kroz rad" koji se smatra kao 
najefikasniji način učenja i sopstvenog razvoja. 
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2. Qëllimi i programeve të praktikës/shkëmbimit 
është të përmirësojë punën profesionale dhe 
aftësitë e gjyqtarëve dhe prokurorëve individualë 
që do të marrin pjesë në këto programe, por edhe 
për të shërbyer si një motivim për vetë-
përmirësim dhe si frymëzim për përmirësimet e 
mundshme në administrimin e drejtësisë dhe 
reformat në institucionet kombëtare të drejtësisë.  
 

 
Neni 5 

Objektivat Specifike të Programeve të 
Praktikës/Shkëmbimit 

 
 
1. Programet e praktikës/shkëmbimit, kanë 
qëllime të shumëfishta, të cilat duhet të 
përcaktohen dhe të specifikohen paraprakisht në 
secilin rast individual dhe të mbulojnë fushat e 
çështjet që janë përcaktuar si prioritete për 
trajnime gjyqësore bazuar në vlerësimet e 
nevojave për trajnim dhe në analiza të zhvilluara 
nga IGJK-ja, në bashkëpunim me KGJK-në dhe 
KPK-në. 
 
2. Përcaktimi i qartë i qëllimeve specifike të çdo 
programi të praktikës/shkëmbimit do të 
mundësojë përzgjedhjen e pjesëmarrësve më të 
duhur dhe do të rrisë gjasat që programi të jetë i 
vlefshëm dhe i dobishëm për rritjen dhe 
zhvillimin e tyre të mëtejshëm profesional.  
 
3. Programi do të hartohet me kujdes, në mënyrë 
që të plotësojë nevojat dhe pritjet e 

 
2. The aim of the internship/exchange programmes 
is to enhance the professional performance and 
skills of individual judges and prosecutors who 
will participate in these programmes, but also to 
serve as a motivation for self-improvement and 
inspiration for possible improvements in the 
administration of justice and reforms in the 
national justice institutions.  
 
 

Article 5 
Specific Objectives of Internship/Exchange 

Programmes 
 
 
1. The internship/exchange programmes have 
multi-fold purposes, which need to be determined 
and specified in advance in each given case and 
cover areas and issues which have been 
determined as priorities for judicial training based 
on the training needs assessments and analysis 
conducted by KJI, in cooperation with KJC and 
KPC. 
 
 
2. The clear determination of the specific purposes 
of each internship/exchange programme will 
enable selection of the most appropriate 
participant/s and increase the likelihood that the 
programme will be worthwhile and useful for their 
further professional growth and development.  
 
3. The programme will be carefully designed in 
order to meet the needs and expectations of the 

 
2. Cilj programa razmene/ stažiranja je da 
poboljša stručnu performansu kao 
sposobnost/veštine pojedinih sudija i tužilaca 
koji će učestvovati u ovim programima, ali i da 
bude kao motivacija za lično usavršavanje i 
inspiracija za mogućim poboljšanjima u 
sprovođenju pravde i reforme u institucijama 
nacionalnih pravosuđa. 
 
 

Član 5 
Specifični ciljevi Stažiranja/ Programa 

razmene 
 
 
1. Programi stažiranje / razmene imaju 
višestruke svrhe, koji se moraju utvrditi i 
precizirati unapred u svakom datom slučaju i 
pokrivaju oblasti i pitanja koja su utvrđena kao 
prioriteti za obuku sudija, na osnovu procene 
potreba obuke i analize sprovedene od strane 
IPK-a, u saradnji sa KJC i KPC-om. 
 
 
 
2. Jasno određivanje specifičnih potreba 
svakog programa razmene/ stažiranja će 
omogućiti odabir najprikladnijih učesnika i 
povećavanje verovatnoće da će program biti 
primeren i koristan za njihov dalji 
profesionalni napredak. 
 
3. Program će biti pažljivo razvijen kako bi se 
zadovoljile potrebe i očekivanja učesnika, ali i 
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pjesëmarrësve, por edhe të institucionit që ata 
përfaqësojnë nga ku ata pritet të sjellin dhe 
ndajnë njohuritë dhe përvojat e fituara.  
 
 
4. Programet e praktikës/shkëmbimit do t’iu 
ofrojnë pjesëmarrësve mundësinë që: 

4.1. të mësojnë se si funksionojnë  sistemet 
tjera gjyqësore, prokuroriale dhe të drejtësisë 
dhe në këtë mënyrë të vlerësojnë dhe të 
përmirësojnë praktikat e tyre profesionale; 
4.2. të punojnë së bashku me homologët e 
tyre në një vend tjetër dhe të vëzhgojnë dhe 
të marrin pjesë në operacionet dhe aktivitetet 
e tyre të përditshme, mundësisht në një vend 
anëtar të BE-së ose në një vend kandidat; 
4.3. të shkëmbejnë informacionin, përvojat 
dhe mënyrat e punës me kolegët dhe të 
përmirësojnë performancën dhe aftësitë e 
tyre menaxheriale;  
4.4. të mësojnë më shumë për strukturën 
institucionale dhe funksionimin e 
institucioneve të tjera të trajnimit gjyqësor 
dhe trajnimin që ata ofrojnë; 
4.5. të marrin pjesë në Trajnimin e 
Trajnerëve ose lloje tjera të trajnimit për 
çështje që kanë të bëjnë me të drejtën 
materiale dhe procedurale dhe për 
menaxhim, të ofruara nga institucionet dhe 
organizatat tjera të trajnimit gjyqësor në 
vendet Evropiane dhe të tjera; 
4.6. të mësojnë në lidhje me parimet e ligjit 
të BE-së dhe fushat specifike të lidhura me 
fushën e përbashkët Evropiane të drejtësisë, 
lirisë dhe sigurisë; 

participants, but also of the institution they 
represent and where they are expected to bring 
back and share the knowledge and experiences 
gained.  
 
4. The internship/exchange programmes will 
provide the participants with an opportunity to: 

4.1. learn about the judicial, prosecutorial and 
justice system other than their own, and thus 
assess and improve their own professional 
practice;  

 

4.2. work together with counterparts in another 
country and observe and participate in their 
daily operations and activities, preferably in an 
EU member state or a candidate country; 

 

4.3. exchange information, experiences and 
know-how with peers and enhance their 
performance and managerial skills;  

 

4.4. learn more about the institutional set up 
and functioning of other judicial training 
institutions and the training they provide;  

 

4.5. attend Training of Trainers or other types 
of training on issues relating to substantive and 
procedural law and management offered by 
other judicial training institutions and 
organizations in the European and other 
countries;  
4.6. learn about the principles of EU law and 
specific areas related to the common European 
area of justice, freedom and security; 
4.7. learn about the competences and 
jurisprudence of key European and 
international courts and get a better 
understanding of the role and importance of 

institucije koje predstavljaju gde se očekuje 
njihov povratak i prenošenje stečenog znanja i 
iskustva. 
 
 
4. Programi razmene/ stažiranja će učesnicima 
pružiti mogućnost da: 

 4.1. naučitikako rade drugi sudski sistemi, 
tužilački i pravosudni, i na taj način da 
procene i poboljšaju svoje profesionalne 
prakse; 
4.2. rade zajedno sa kolegama u drugoj 
zemlji i posmatraju i učestvuju u 
svakodnevnim dnevnim aktivnostima, 
poželjno u državama članice EU ili u 
zemlji kandidata; 

 

4.3. razmene informacije, iskustava i 
znanja sa vršnjacima i poboljšaju svoje 
performanse i unapređuju veštine iz 
kljucnih oblasti menadžmenta ; 
4.4. nauče više o institucionalnom 
uspostavljanju i funkcionisanju drugih 
pravosudnih obuka institucija  koje one 
pružaju; 
 
4.5. prisustvuju Obuci trenera ili druge 
vrste obuke o pitanjima koja se odnose na 
materijalno i procesno pravo i upravljanje 
koje nudi drugim institucijama i 
organizacijama sudske obuke u Evropskim 
i drugim zemljama; 
4.6. uče o principima prava EU i 
specifičnim oblastima vezanih za 
zajedničku Evropsku oblast pravde, 
slobode i bezbednosti ; 



                                                                                   
 

Faqe 8 nga 24 
 

4.7. të mësojnë në lidhje me kompetencat 
dhe jurisprudencën e gjykatave kryesore 
Evropiane dhe ndërkombëtare, po ashtu të 
kuptojnë më mirë rolin dhe rëndësinë e 
punës së këtyre gjykatave për gjyqtarët e 
prokurorët si dhe profesionistët tjerë në 
gjyqësorin e Kosovës; 

 

4.8. të krijojnë e  mbajnë kontakte dhe 
bashkëpunim me institucionet homologe 
gjyqësore nga vende të ndryshme, që do të 
ndihmojë në krijimin e marrëdhënieve dhe 
sinergjive të qëndrueshme profesionale, etj.  

 
Neni 6 

Llojet e Programeve të Praktikës/Shkëmbimit 
 
1. IGJK-ja organizon lloje të ndryshme të 
praktikave/shkëmbimit, të cilat dallohen në bazë 
të disa kritereve, duke përfshirë:  
 
1.1. Kohëzgjatja: 
 

1.1.1 Programe afatshkurtra të 
praktikës/shkëmbimit. 
1.1.2. Programe afatmesme të 
praktikës/shkëmbimit.  
1.1.3. Programe afatgjata të 
praktikës/shkëmbimit.  

 
1.2. Numri i pjesëmarrësve:  

1.2.1. Programe për një pjesëmarrës 
1.2.2. Programe një-për-një 
1.2.3. Programe për grupe 

 
 

the work of these courts for the judges and 
prosecutors and other professionals in the 
judiciary of Kosovo; 
4.8. establish and maintain contacts and 
cooperation with counterpart judicial 
institutions from different countries, which 
will facilitate long-lasting professional 
relationships and synergies, etc.  

 
 

 
 
 

Article 6 
Types of Internship/Exchange Programmes 

 
1. The KJI shall organize different types of 
internships/exchange, which distinguish based on 
several criteria, including:  
 
1.1. Duration: 
 

1.1.1. Short term internship/exchange 
programmes.  
1.1.2. Mid term internship/exchange 
programmes.  
1.1.3. Long term internship/exchange 
programmes.  

 
1.2. Number of participants:  

1.2.1. Single participant programme  
1.2.2. One-to-one programmes  
1.2.3. Group programmes  

 
 

4.7. uče o nadležnostima  ključnih 
evropskih i međunarodnih sudova i takode 
bolje razumevanje uloge i značaja rada 
ovih sudova za sudije i tužioce i drugih 
profesionalaca u pravosuđu na Kosovu ; 

 

4.8. uspostavlja i da održava kontakte i 
saradnju sa srodnim pravosudnim 
institucijama iz različitih zemalja, koji će 
unaprediti dugotrajne profesionalne 
odnose, itd. 

 
 
 

Član 6 
Vrste Programa Razmene/ Stažiranja 

 
1. KIP će organizovati različite vrste 
stažiranja/razmene, koji će se razlikovati na 
osnovu nekoliko kriterijuma, uključujući : 
 
1.1. Trajanje: 
 

1.1.1. Kratkoročni program 
Stažiranja/Razmena.  
1.1.2. Srednji rok programa 
Stažiranja/Razmene. 
1.1.3. Dugoročni program Stažiranja/ 
Razmena. 

 
1.2. Broj učesnika   

1.2.1. Program- Pojedinačni učesnik  
1.2.2. Program -jedan-na jedan  
1.2.3. Programi –koji se odnose na celu 
grupu  
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1.3. Grupet e synuara ose përfituesit:  
1.3.1. Programe të praktikës/shkëmbimit, si 
pjesë e PTF-së për kandidatët për gjyqtarë 
dhe prokurorë; 
1.3.2. Programe të praktikës/shkëmbimit, si 
pjesë e PTV-së për gjyqtarët dhe prokurorët; 
1.3.3. Programe të praktikës/shkëmbimit për 
stafin administrative të gjykatave dhe 
prokurorive; 
1.3.4. Programe të praktikës/shkëmbimit për 
menaxhmentin, stafin dhe trajnerët e IGJK-
së; dhe 
1.3.5. Programe të praktikës/shkëmbimit të 
organizuara nga IGJK-ja sipas kërkesës për 
gjyqtarë, prokurorë, anëtarë të gjyqësorit dhe 
për përfaqësues të institucioneve tjera të 
drejtësisë nga vendet tjera në Kosovë, në 
përputhje me dispozitat e legjislacionit në 
fuqi në fushën e trajnimit gjyqësor. 

 
 

Neni 7 
Programet e Praktikës/Shkëmbimit në 

kuadër të PTF-së 
 
1. Programet e praktikës/shkëmbimit në kuadër 
të PTF-së do të kenë në shënjestër kandidatët për 
gjyqtarë dhe prokurorë, të cilët janë duke vijuar 
trajnimin fillestar në IGJK. Praktika/shkëmbimi 
do t’u krijojë atyre mundësinë për të mësuarit 
praktik në një jurisdiksion të huaj dhe të 
aplikojnë njohuritë dhe aftësitë që ata kanë fituar 
gjatë trajnimit teorik në IGJK.  
 
2. IGJK në varësi të mundësive buxhetore, 

1.3. Target groups or beneficiaries:  
1.3.1. Internship/exchange programmes as part 
of ITP for candidates for judges and 
prosecutors; 
1.3.2. Internship/exchange programmes as part 
of CTP for judges and prosecutors; 
1.3.3. Internships/exchange programmes for 
the administrative staff of courts and 
prosecution offices.  
1.3.4. Internship/exchange programmes for KJI 
management, staff and trainers; and  
1.3.5. Internship/ exchange programs 
organized by KJI as requested for judges, 
prosecutors, members of judiciary and for 
representatives of other justice institutions 
from foreign countries in Kosovo, in line with 
provisions of applicable legislation for the 
judicial training area.  

 
 
 

Article 7 
Internship/Exchange programmes under ITP 

 
 
1. The internship/exchange programmes under ITP 
shall be targeted at candidate judges and 
prosecutors who are attending initial training at 
KJI. The internship/exchange will provide them an 
opportunity for practical learning in a foreign 
jurisdiction and applying the knowledge and skills 
they have acquired during the theoretical training 
at KJI.  
 
2. KJI depending on budgetary possibilities, 

1.3. Ciljne grupe korisnika: 
1.3.1. Program Razmene/Stažiranje kao 
deo  PPOP-a za kandidate sudija i tuzilaca ; 
1.3.2. Program Razmene/Stažiranje kao 
deo  PKO-a za učešće sudija i tužilaca; 
1.3.3. Program Razmene/Stažiranje za 
administrativno osoblje sudova i tuzilastva; 
1.3.4. Program Razmene/Stažiranje  za 
menadžment KIP,osoblje i trenere; i  
1.3.5. Programi Razmene/Stažiranje koje 
organizuju KIP  na zahtev za sudije, 
tužioce i članove pravosuđa i za 
predstavnike drugih institucija pravosuđa 
iz drugih zemalja na Kosovu u skladu sa 
odredbama važećeg zakonodavstva u 
oblasti pravosudne obuke. 

 
 
 
 
 

Član 7 
Programi Razmene/Stažiranja pod PPO-a  

 
 
1. Programi stažiranja razmena pod PPO-a će 
biti usmerena na kandidate za sudije i tužioce 
koji su pohađali početnu obuku u KIP. 
Stažiranje/razmena će im pružiti priliku za 
praktičnu nastavu u stranoj jurisdikciji i 
primeni znanja i veštine koje su stekli tokom 
teorijske obuke u KIP. 
 
 
2. KIP u zavisnosti od budžetskih mogućnosti  
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organizon programe praktike/shkëmbime për 
kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë në 
institucionet gjyqësore në shtetet anëtare të 
Bashkimit Evropian për çdo gjeneratë të 
kandidatëve.  
 
3. Kandidati që  merr pjesë në një program të 
praktikës/shkëmbimit si pjesë e fazës praktike të 
PTF-së do të duhet të kompensojë IGJK-në për 
shpenzimet lidhur me programin e 
praktikës/shkëmbimit në rrethanat e mëposhtme: 
 

3.1. tërheqja ose dështimi për të 
përfunduar me sukses PTF-në; 
3.2. refuzimi i pajustifikuar pas 
përfundimit të PTF për të marrë detyrën e 
gjyqtarit ose prokurorit si i emëruar nga 
Presidenti i Republikës, me propozimin e 
KGJK-së dhe KPK-së përkatësisht; 
3.3. heqja dorë nga detyra pa shkaqe të 
arsyeshme, pa kaluar 3 vjet që nga 
emërimi i tij/saj si gjyqtar ose prokuror.  

 
 
4. Metoda dhe procedura për rimbursimin e 
shpenzimeve të bëra për programin e 
praktikës/shkëmbimit do të përcaktohet nga 
IGJK bazuar në ligjet përkatëse.  
 
 

Neni 8 
Programet e Praktikës/Shkëmbimit në 

kuadër të PTV-së  
 
Programet e praktikës/shkëmbimit në kuadër të 

organizes internships/exchanges programs for 
candidates for judges and prosecutors in judicial 
institutions in the European Union member states 
for every generation of candidates..  
 
 
3. The candidate who attend an 
internship/exchange programme as part of the 
practical phase of ITP will be required to 
reimburse to KJI the costs associated with the 
internship/exchange programme under the 
following circumstances: 
 

3.1. withdrawal or failure to successfully 
complete the ITP; 
3.2. unjustified refusal after completion of 
ITP to assume the duty of a judge or 
prosecutor as appointed by the President of 
the Republic, upon nomination of KJC and 
KPC respectively; 
3.3. waiver from duty without reasonable 
cause, before having 3 years passed since 
his/her appointment as judge or prosecutor.  

 
4. The method and procedure for reimbursement 
of costs incurred for the internship/exchange 
programme will be determined by KJI based on 
the respective laws.  
 
 

Article 8 
Internship/exchange programmes under CTP 

 
 
The internship/exchange programmes under CTP 

će organizovati stažiranja/razmene za 
kandidata za sudije i tužioce u pravosudnim 
institucijama država članica Evropske Unije za 
svaku generaciju kandidata . 
 
 
3. Kandidat koji  učestvuje u programu 
razmene/stažiranja u okviru praktične faze 
PPO-a će se zahtevati da nadoknadi  troškove 
KIP-a povezane sa programom 
razmene/stažiranja pod sledećim uslovima: 
 

3.1. povlačenje ili neuspeh da uspešno 
završi PPO 
3.2. neopravdano odbijanje posle 
zavrsetka PPO, da preuzme dužnost 
sudije ili tužioca kojeg imenuje 
predsednik Republike , respektivno na 
predlog SSK-a  i TSK-a  
3.3. odricanje  sa dužnosti bez 
opravdanih razloga, bez  postizanja 
trogodišnjeg vremenskog perioda od 
njegovog/njenog imenovanja za sudiju 
ili tužioca 

4. Način i postupak za naknadu troškova 
nastalih usled programa razmene/stažiranja će 
biti određen od strane KIP-a, na osnovu 
relevantnih zakona. 
 
 

Član 8 
Programi razmena/stažiranja  pod  PKO-a 

 
 
Programi stažiranja/razmena u okviru PKO-a 
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PTV-së synojnë gjyqtarët dhe prokurorët në 
detyrë në të gjitha instancat përfshirë kryetarët e 
gjykatave, kryeprokurorët, gjyqtarë mbikëqyrës 
dhe udhëheqësit e departamenteve apo 
divizioneve. Kjo do t’u mundësojë gjyqtarëve 
ose prokurorëve pjesëmarrës të punojnë në një 
gjykatë dhe/ose zyre të prokurorisë dhe të 
bashkohen me kolegët në institucionin nikoqir, 
të jenë të përfshirë drejtpërdrejt në praktikat e 
tyre të përditshme dhe të fitojnë njohuri të 
specializuara në fusha të veçanta të ligjit dhe në 
zbatimin e traktateve ndërkombëtare. 
 

Neni 9 
Programet e Praktikës/Shkëmbimit në 

kuadër të PTA-së  
 

Programet e praktikës/shkëmbimit në kuadër të 
PTA-së do të jenë të përshtatura sipas nevojave 
të gjyqtarëve dhe prokurorëve që marrin pozita 
në instanca më të larta gjyqësore apo 
prokuroriale ose që janë caktuar në funksione 
drejtuese, si kryetarët e gjykatave, kyeprokurë 
dhe udhëheqësit e sektorëve ose njësive. Kjo 
praktikë/shkëmbim do të fokusohet veçanërisht 
në strukturat drejtuese (menaxheriale) dhe 
praktikat e standardet më të mira në menaxhimin 
e gjykatave.  
 

Neni 10  
Programet e praktikës/shkëmbimit në kuadër 
të programit trajnues për stafin jo-gjyqësor 

 
Programet e praktikës/shkëmbimit në kuadër të 
programit të veçantë të trajnimit për stafin jo-

target sitting judges and prosecutors at all 
instances, including court presidents, chief 
prosecutors, supervisory judges and heads of 
departments or divisions.  It will enable the 
participating judge or prosecutor to work in a court 
and/or prosecution office and be teamed up with 
colleagues in the host institution, be directly 
involved in their daily practices and acquire 
specialized knowledge in particular areas of law 
and application of international treaties. 
 
 

 
Article 9 

Internship/exchange programmes under TPP 
 
 

The internship/exchange programmes under PTP 
shall be tailored according to the needs of judges 
and prosecutors who assume positions at higher 
judicial or prosecutorial instances or who are 
assigned to managerial functions, like court 
presidents, chief prosecutors and head of 
departments or units. This internship/exchange 
will particularly focus on the managerial structures 
and best practices and standards in court 
management.  
 
 

Article 10 
Internship/exchange programmes under the 
training programme for non-judicial staff 

 
The internship/exchange programmes under the 
special training programme for non-judicial staff 

će se odnositi na sudije i tužioce na svim 
instancama uključujuči predsednike sudova, 
glavnim tužiocima, nadzornog sudija  i 
rukovodioci odeljenje ili jedinice. To će 
omogućiti učesnike sudija ili tužioca da rade u 
sud i / ili kancelariji tužilaštva i da se udruže sa 
kolegama u institucije domaćina, koji će biti 
direktno uključeni u njihovoj svakodnevnoj 
praksi u sticanju profesionalnih znanja u 
pojedinim oblastima prava i primene 
međunarodnih ugovora . 
 

 
Član  9 

Programi Razmena/Stažiranja pod  POU-
om 

 
Stažiranje/ Programi Razmene u sklopu POU-a 
biće prilagođeni potrebama sudija i tužilaca 
koji preuzimaju pozicije u višim instancama 
sudijske ili tužilačke oblasti ili kojima je 
dodeljena rukovodeća funkcija, kao što su 
predsednici Sudova, glavni tužioci i Šefovi  
odeljenja ili jedinica. Ovo stažiranje/razmene 
će se posebno fokusirati na rukovodećim 
strukturama sa najboljim praksama i 
standardima u rukovođenju Suda. 
 
 

Član 10 
Stažiranje/Programi Razmene u okviru 
programa obuke za ne-sudsko osoblje 

 
Stažiranje/Programi Razmene pod posebnim 
programom obuke za ne-sudsko osoblje 
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gjyqësor do të adresojë nevojat për trajnim si të 
bashkëpunëtorëve profesional ashtu edhe për 
stafin administrativ të gjykatave dhe 
prokurorive. Programet e praktikës/shkëmbimit 
do t’u mundësojnë atyre që të mësojnë dhe të 
shohin praktikat dhe standardet aplikuara në 
punën e përditshme, duke përfshirë menaxhimin 
e rrjedhës së rasteve, reduktimin e rasteve të 
mbetura dhe të sigurimit të efikasitetit e 
transparencës së drejtësisë, nëpërmjet punës së 
drejtpërdrejtë dhe shkëmbimit me kolegët në 
vendin nikoqir. 
 

Neni 11 
Programet e praktikës/shkëmbimit për stafin 

e IGJK-së 
 
1. IGJK-ja do të organizojë programe 
praktike/shkëmbimi të veçanta për 
menaxhmentin e saj, stafin dhe trajnerët, në 
mënyrë që ata të mbajnë hapin me zhvillimet më 
të fundit në fushën e trajnimit gjyqësor dhe për 
të ofruar shërbime me cilësi të lartë për 
gjyqësorin në Kosovë.  
 
2. Programi i praktikës/shkëmbimit përqëndrohet 
në organizimin institucional dhe menaxhimin e 
institucioneve trajnuese gjyqësore; zhvillimin 
dhe implementimin e Programeve të Trajnimit 
Fillestar (teorike dhe praktike) dhe të 
Vazhdueshëm për gjyqtarë dhe prokurorë; 
Vlerësimin e Nevojave për Trajnime, zhvillimin 
e kurrikulave, Trajnimin e Trajnerëve, 
metodologjitë e trajnimit, kërkime dhe 
publikime, etj. 

shall address the training needs of legal associates 
and administrative staff in courts and prosecution 
offices. The internship/exchange programmes will 
enable them to learn and observe practices and 
standards applied in everyday work, including case 
flow management, reduction of backlog and 
ensuring efficiency and transparency of justice, 
through direct work and exchange with colleagues 
in the host country. 
 
 
 
 

Article 11 
Internship/exchange programmes for KJI staff 
 
 
1. The KJI shall organize special internships or 
exchange programmes for its management, staff 
and trainers in order to keep them up with the most 
recent developments in the area of judicial training 
and deliver high quality services to the judiciary in 
Kosovo.  
 
 
2. Internships or exchange programmes will focus 
on institutional organization and management of 
judicial training institutions; development and 
implementation of Initial (theoretical and 
practical) and Continuous Training Programmes 
for judges and prosecutors; Training Needs 
Assessment, curriculum development, Training of 
Trainers, training methodologies, research and 
publication, etc. 

 

uputiće potrebu za obukom kao i  osoblja 
strucnih saradnika u kancelarijama sudova i 
tužilaštvima .Ovi programi će im omogućiti da 
nauče i posmatraju  praksu i standarde koji se 
primenjuju u svakodnevnom radu , uključujući 
upravljanje tokovima predmeta i smanjenje 
broja zaostalih, obezbeđivanje efikasnosti i 
transparentnosti pravde, kroz direktan rad i 
razmenu sa kolegama u zemlji domaćina. 
 

 
 
 

Član 11 
Stažiranje/Programi Razmene za osoblje 

KIP  
 
1. KIP će organizovati program stažiranja ili 
razmene za njegovo upravljanje, za osoblje i 
trenere kako bi održali korak sa najnovijim 
trendovima u oblasti pravosudne obuke i 
isporučili kvalitetne usluge pravosuđu na 
Kosovu. 
 
 
2. Program stažiranja/razmene će se fokusirati 
na institucionalnu organizaciju i upravljanje 
institucijama za pravosudnu obuku; razvoj i 
implementacija Programa Početnih Obuka  ( 
teorijskih i praktičnih ) i Kontinuirane Obuke 
Programa za sudije i tužioce ; Obuke Procene 
Potreba, planova i programa, Obuka trenera, 
metodologija obuke, istraživanja i 
objavljivanje, itd. 
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Neni 12 

Programet tjera të praktikës/shkëmbimit të 
organizuara në bazë të kërkesës 

 
1. IGJK-ja sipas kërkesës dhe në varësi të 
mundësive buxhetore, mund të organizojë 
programe tjera të praktikës/shkëmbimit për 
gjyqtarë, prokurorë të huaj, dhe për anëtarët e 
gjyqësorit të vendeve tjera në Kosovë dhe për 
përfaqësues të institucioneve të tjera në sektorin 
e drejtësisë jashtë vendit, të tillë si Ministria e 
Drejtësisë, KGJK, KPK-ja, fakultetet juridike 
dhe institucionet dhe organizatat tjera..  
 
2. Lloji, kohëzgjatja, objektivat dhe përmbajtja e 
këtyre programeve të praktikës/shkëmbimit do të 
jetë e projektuar dhe përshtatur për nevojat dhe 
kërkesat specifike të secilit grup të synuar, në 
përputhje me legjislacionin në fuqi në fushën e 
trajnimit gjyqësor dhe në varësi të buxhetit në 
dispozicion.  
 

Neni 13 
Kriteret për Përzgjedhje dhe Pjesëmarrje 

 
1. Përzgjedhja dhe pjesëmarrja në programet e 
praktikës/shkëmbimit do të varet nga lloji, 
kohëzgjatja dhe objektivat e programit të 
praktikës/shkëmbimit  
 
2. Përzgjedhja e pjesëmarrësve do të bazohet 
kryesisht në kritere objektive, transparente dhe 
në bazë të meritave e cila do të mundësojë që 
anëtarët e ndryshëm dhe të kualifikuar të 

 
Article 12 

Other internship/exchange programmes 
organized upon request 

 
1. KJI as per request and depending on budgetary 
possibilities can organize other 
internship/exchange programmes for foreign 
judges, prosecutors and members of judiciaries of 
other countries in Kosovo, and for representatives 
of other institutions in the justice sector abroad, 
such as the Ministry of Justice, KJC, KPClaw 
faculties and other institutions and organizations. 
 
 
2. The type, duration, objectives and content of 
these internship/exchange programmes will be 
designed and adjusted to the specific needs and 
request of each target group in line with the 
applicable legislation in the field of judicial 
training and depending on the available budget.  

 
 

Article 13 
Criteria for Selection and Participation 

 
1. The selection and participation in 
internship/exchange programmes will depend on 
the type, duration and objectives of the 
internship/exchange programme  
 
2. The selection of participants will be primarily 
based on objective, transparent and merit-based 
criteria which will allow diverse and qualified 
members of the judiciary and prosecution service 

 
Član  12 

Ostali programi razmene/ stažiranje  
organizovani na zahtev 

 

 
1. KIP na zahtev i pod dostupnosti budžetskih 
mogucnosti, može organizovati drugi program 
stažiranja/razmene za strane sudije, tužioce i 
članove pravosuđa drugih mesta na Kosovu i 
za predstavnike drugih Institucija u sektoru 
inostranog pravosuđa, kao što je Ministarstvo 
Pravde, SSK, TSK, pravni fakulteti kao i druge 
institucije i organizacije.  
 
 
2. Vrsta, trajanja, ciljevi i sadržaj ovih 
programa stažiranja/razmene će biti 
projektovani i prilagođeni specifičnim 
potrebama i zahtevima svake ciljne grupe u 
skladu sa važećim zakonima u oblasti 
pravosudne obuke u zavisnosti od raspoloživih 
sredstava. 
 

Član 13 
Kriterijumi za odabir i učešće 

 
1. Odabir i učešće u programu stažiranja 
/razmena će zavisiti od vrste, dužine i svrhe 
programa stažiranja/razmene.  
 
 
2. Odabir učesnika će biti prvenstveno baziran 
na osnovu objektivnih, transparentnih- 
zadobijenih kriterija tokom programa i 
omogućiće dobijanje beneficija raznovrsnim i 
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shërbimit të gjyqësisëe prokurorisë në të gjithë 
vendin të përfitojnë nga këto mundësi trajnimi.  
 
3. Kriteret për përzgjedhje dhe pjesëmarrje do të 
përcaktohen në varësi të rrethanave dhe 
kërkesave në secilin rast të veçantë, duke marrë 
parasysh kriteret minimale dhe plotësuese të 
paraqitura më poshtë. 
 
4. Kriteret minimale të nevojshme për 
pjesëmarrje do të jenë si në vijim: 

 
4.1. Për programet e 
praktikës/shkëmbimit për PTF, 
pjesëmarrësi duhet të jetë kandidat për 
gjyqtar apo prokuror, i cili është duke 
vijuar fazën praktike të PTF të IGJK-së. 
4.2. Për PTV, pjesëmarrësi duhet të jetë 
gjyqtar apo prokuror i emëruar. 
4.3. Për programet e 
praktikës/shkëmbimit për PTA, 
pjesëmarrësi duhet të jetë gjyqtar ose 
prokuror, i cili është emëruar ose ngritur 
në pozitë në një shkallë më të lartë ose në 
një pozitë menaxheriale. 
4.4 Për programet e 
praktikës/shkëmbimit për stafin IGJK-së, 
pjesëmarrësi duhet të jetë anëtarë i 
Këshillit Drejtues të IGJK-së, anëtarë i 
Këshillit Programor, anëtarë i personelit i 
punësuar në IGJK apo trajnues në IGJK i 
angazhuar sipas rregullave për trajnuesit. 
4.5. Për programet e 
praktikës/shkëmbimit të organizuara në 
kuadër të trajnimit të veçantë për stafin 

across the country to benefit from these training 
opportunities.  
 
3. The criteria for selection and participation shall 
be defined depending on the circumstances and 
requirements in each particular case, taking into 
account the minimum and complementary criteria 
presented below. 
 
4. The minimum criteria required for participation 
will be the following: 

 
4.1. For ITP internship/exchange 
programmes, the participant has to be a 
candidate judge or prosecutor who is 
attending the practical phase of the KJI ITP  
4.2. For CTP, the participant has to be an 
appointed judge or prosecutor  

 

4.3. For TPP internship/exchange 
programmes, the participant has to be a 
judge or prosecutor who has been 
appointed or promoted to a higher instance 
or a managerial position  
 

 

4.4 For KJI staff internship/ Exchange 
programs, participant shall be member of 
KJI Managing Board, member of the 
Program Council, member of KJI 
personnel or KJI Trainer, engaged 
according to rules for trainers.  
4.5. For internship/exchange programmes 
organized under the special training for 
non-judicial staff, the participant has to be 
a professional associate or administrative 
staff working in courts or prosecution 

kvalifikovanim članovima pravosuđa i 
tužilaštva širom zemlje. 
 
3. Kriterijumi za odabir i učešće utvrđuje se u 
zavisnosti od okolnosti i uslova u svakom 
konkretnom slučaju, uzimajući u obzir 
minimalne i komplementarne kriterijume 
predstavljeni u nastavku. 
 
4. Minimalni kriterijumi potrebni za učešće 
će biti sledeći: 

 
4.1. Za PPO stažiranje / programi 
razmene, učesnik mora da bude 
kandidat za sudija ili tužilac koji 
učestvuje u  fazi  praktike PPO-a KIP-a 
4.2. Za CTP učesnik mora da bude 
imenovani sudija ili tužilac 

 

4.3. Za PPO stažiranje/programi 
razmene, učesnik mora da bude sudija 
ili tužilac koji je imenovan ili 
unapređen na višoj instanci ili 
rukovodećem položaju. 
4.4 Za programe stažiranje/programi 
razmene KIP, učesnik mora da bude 
član Upravnog Saveta, članovi 
Programskog saveta , članovi osoblja 
zaposlenog u obuci na KIP ili 
angažovane u okviru pravila za trenere 
KIP.  
4.5. Za Stažiranje/ programe razmene 
organizovani pod posebnom obukom 
za ne - sudsko osoblje, učesnik mora da 
bude pravni /stručni saradnik ili 
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jo-gjyqësor, pjesëmarrësi duhet të jetë 
bashkëpunëtor profesional ose staf 
administrativ që punon në gjykata 
oseprokurori. 
4.6. Për llojet tjera të programeve të 
praktikës/shkëmbimit, pjesëmarrësi duhet 
të jetë profesionist ligjor në sektorin e 
drejtësisë në Kosovë apo anëtar i 
gjyqësorit të vendeve të tjera. 
 

5. Pjesëmarrësit duhet të përmbushin kritere 
plotësuese që duhet të specifikohen në secilin 
rast, që do të përfshijnë, por nuk do të kufizohen 
në:   

5.1. Performanca cilësore e kandidatëve të 
PTF e konfirmuar gjatë trajnimit në PTF të 
IGJK-së. 
5.2. Kompetenca profesionale dhe 
performancë cilësore e konfirmuar, e 
demonstruar me të dhëna të vlerësimit 
pozitiv të performancës nga KGJK-ja dhe 
KPK-ja ose rekomandimi i Komisionit të 
Vlerësimit të Performancës të të dy 
Këshillave. 
5.3. Numër i caktuar i viteve të përvojës 
gjyqësore ose prokuroriale apo përvojë 
profesionale përkatëse për stafin jo-gjyqësor, 
varësisht nga rrethanat e secilit rast. 
5.4. Numër i caktuar i viteve të përvojës 
menaxheriale si kryetar i gjykatës apo 
kryeprokuror, gjyqtarë mbikëqyrës, 
udhëheqës i departamentit apo njësisë ose 
administrator i gjykatës apo prokurorisë, 
varësisht nga rrethanat e secilit rast 
5.5. Aftësia për të aplikuar përvojën e fituar 

offices.  
4.6. For other types of internship/exchange 
programmes, the participant has to be a 
legal professional working in the justice 
sector in Kosovo or member of the 
judiciary of other countries. 
 
 
 
 

5. The participants have to fulfill complementary 
criteria that have to be specified in each case, 
which will include, but are not limited to:   

5.1. Confirmed quality performance during 
ITP training at KJI.  
5.2. Confirmed professional competence and 
quality performance, demonstrated by a record 
of positive performance assessment by KJC 
and KPC or recommendation of the 
Performance Evaluation Committee of both 
councils. 
5.3. Certain years of judicial or prosecutorial 
experience or relevant professional experience 
for non-judicial staff depending on the 
circumstances of each case 
5.4. Certain years of managerial experience as 
court president or chief prosecutor, supervisory 
judge, head of department or unit or court or 
prosecution administrator depending on the 
circumstances of each case. 
5.5. Ability to employ the experience acquired 
by tranings and transpose it into his/her 
practical work – that may be demonstrated by 
prior and current professional engagement, as 
KJI trainer, active member of the Judges or 

administrativno osoblje koje radi u 
sudovima i tužilaštvima. 
4.6. Za ostale tipove stažiranja / 
razmene, učesnik mora da bude pravnik 
koji radi u sektoru  pravosuđa na 
Kosovu ili je član pravosuđa drugih 
zemalja. 
 
 
 

5. Učesnici moraju da ispune komplementarne 
kriterijume koji moraju biti navedeni u svakom 
slučaju , koji će obuhvatiti, ali se ne 
ograničavaju na : 

5.1.  Kvalitet performanse kandidata  
obuke u PPO KIP-a . 
5.2. Profesionalnost i kvalitet performanse, 
da se demonstrira visoka pozitivna procena 
performanse od strane  SSK i TSK-a ili 
preporuka Komisije Performanse/Procene 
oba Saveta. 
5.3. Nekoliko godina relevantong radnog 
iskustva  sudije ili tužioca za ne – sudsko 
osoblje u zavisnosti od okolnosti svakog 
slučaja 
5.4. Nekoliko godina menadžerskog 
iskustva kao predsednika suda ili glavni 
tužilac, šef odeljenja ili jedinice ili sudskog 
administratora tužilastva, nadzornog sudija 
u zavisnosti od okolnosti svakog slučaja 
5.5. Sposobnost da usvoji praksu pri 
obrazovanju i preuredi ga u 
njegovom/njenom praktičnom radu - može 
da se pokaže od prethodnog i sadašnjeg 
profesionalnog angažmana, kao trener KIP-
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me trajnime dhe transferimin e saj në punën 
e tij/saj praktike e cila mund të demonstrohet 
me anë të angazhimit profesional të 
mëhershëm dhe të tanishëm, si trajner i 
IGJK-së, anëtar aktiv i Shoqatës së 
Gjyqtarëve ose Prokurorëve, anëtar i grupeve 
të hartimit të legjislacionit ose grupeve tjera 
që punojnë në reformat gjyqësore, 
publikimin e librave dhe artikujve, etj.   
5.6. Stimulimi për performancë më të mirëe 
motivim dhe përkushtimi për të ndarë me 
kolegët përvojën dhe mësimet e nxjerra pas 
kthimit, qoftë në programet trajnuese aktuale 
të IGJK-se apo përmes mundësive të tjera 
profesionale 
5.7. Njohja e mirë e gjuhës që kërkohet për 
të marrë pjesë në programin e 
praktikës/shkëmbimit jashtë vendit. 
5.8. Të mos ketë qenë pjesmarrës më parë në 
programin e njëjtë apo në programe të 
ngjajshme. 
 

6. Njohja e gjuhës së huaj nuk do të shërbejë si 
kriter kryesor dhe vendimtar në përzgjedhje, në 
mënyrë që të shmanget përjashtimi i një numri 
potencialisht të madh të pjesëmarrësve në 
programet e praktikës/shkëmbimit, por do të jetë 
përparësi.  
 
7. Interpretimi dhe zgjidhjet alternative për të 
lehtësuar dhe për të mundësuar komunikim të 
pandërprerë me homologët në institucionet 
gjyqësore nikoqire do të sigurohet kurdo që kjo 
është e mundur. 
 

Prosecutors Association; member of legislative 
drafting groups or other groups working on 
judicial reforms, publication of books and 
articles, etc.   
5.6. Stimulation for better performance and 
motivation and commitment to share the 
experience and lessons learnt upon return with 
peers, either in KJI on-going training 
programmes or through other professional 
opportunities. 
5.7. Good knowledge of the language required 
to take part in the internship/exchange 
programme abroad. 
5.8. Not to have been previously participating 
in the same program or similar programs. 

 
 
 
 
 
 
 
6. The knowledge of foreign language will not 
serve as the main and decisive criterion in the 
selection in order to avoid exclusion of a 
potentially large number of participants in 
internship/exchange programmes, but it will be an 
advantage.  
 
7. Interpretation and alternative solutions to 
facilitate and enable uninterrupted communication 
with counterparts in the host judicial institutions 
will be ensured whenever possible. 
 
 

a, aktivni član Udruženja Sudija ili 
Tužilaca; član izrade zakonske regulative 
grupa ili drugih grupa koje rade na 
pravosudne reforme, objavljivanja knjiga i 
članaka, itd. 
5.6. Stimulacija za bolju performansu i 
motivaciju i posvećenost da po povratku 
razmene iskustva iz naučenih oblasti sa 
vršnjacima, bilo u KIP tekućeg programa 
obuke ili kroz druge profesionalne 
mogućnosti. 
5.7. Potrebno dobro poznavavanje jezika za 
učešće u programu razmene/stažiranja. 
5.8. Da nije bio učesnik ranije u istom 
programu ili sličnih programa.  

 
 
 
 
 
 
 
6. Poznavanje stranog jezika neće služiti kao 
glavni i odlučujući kriterijum u izboru kako bi 
se izbeglo isključenje potencijalno velikog 
broja učesnika u programima 
razmene /stažiranja, ali bi biti prednost. 
 
 
7. Tumačenje i alternativna rešenja da se 
olakša i omogući nesmetanu komunikaciju sa 
kolegama u pravosudnim institucijama 
domaćina će biti osigurana kad god je moguće. 
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8. IGJK-ja sipas mundësive financiare do të 
mbështesë procesin me organizimin e kurseve të 
specializuara për gjuhë të huaja me terminologji 
juridike.  

 
Neni 14  

Procedurat e Përzgjedhjes 
 
1. Procedura për përzgjedhjen e pjesëmarrësve 
në programet e praktikës/shkëmbimit do të varet 
nga grupet e synuara ose përfituesit, lloji, 
kohëzgjatja dhe objektivat e programit të 
praktikës/shkëmbimit.  
 
2. Në kuadër të kompetencave të tyre të 
përcaktuara me ligj, IGJK-ja, KGJK-ja dhe 
KPK-ja do të jenë autoritetet përgjegjëse për 
përzgjedhjen e pjesëmarrësve në programet e 
praktikës/shkëmbimit të organizuara në kuadër 
të llojeve të ndryshme të programeve të 
trajnimit.  
 
3. Në përputhje me rrethanat, IGJK-ja do të jetë 
përgjegjëse për përzgjedhjen e pjesëmarrësve në 
programet e praktikës/shkëmbimit për PTF, si 
dhe për programet e tilla që janë të synuara për 
stafin dhe trajnerët e IGJK-së.  
 
4. Përzgjedhja e pjesëmarrësve në programet e 
praktikës/shkëmbimit për PTF do të bëhet nga 
Drejtori i IGJK-së nga radhët e kandidatëve për 
gjyqtarë dhe prokurorë që vijojnë fazën praktike 
të PTF-së.  
 
5. Varësisht nga programi dhe mundësitë 

8. The KJI, as per its financial possibilitites will 
support the process with the organization of 
specialized foreign language courses with legal 
terminology.  
 

Article 14 
Selection Procedures 

 
1. The procedure for selection of participants in 
internship/exchange programmes will depend on 
the target group or beneficiaries, type, length and 
objectives of the internship/exchange programme.  
 
 
2. Within their competences defined by law, KJI, 
KJC and KPC shall be the responsible authorities 
for the selection of participants in 
internship/exchange programmes organized under 
different types of training programmes.  
 
 
 
3. Accordingly, KJI shall be responsible for the 
selection of participants in ITP 
internship/exchange programmes, as well as for 
such programmes targeted at KJI staff and trainers.  
 
 
4. The selection of participants in ITP 
internships/exchange programmes shall be done by 
KJI Director from among the candidate judges and 
prosecutors attending the practical phase of ITP.  
 
 
5. Depending on the program and budget 

8. KIP s obzirom finansijskim mogucnostima 
će podržati proces organizovanja 
specijalizovanih kurseva stranih jezika sa 
pravne terminologije. 
 

Član 14 
Procedura za odabir učesnika 

 
1. Procedura za odabir učesnika u stažiranju / 
programu razmene će zavisiti od ciljne grupe 
ili korisnika, tipa, dužine i svrhe ovog 
programa. 
 
 
2. U okviru svojih nadležnosti utvrđenih 
zakonom, KIP, SSK i TSK će biti odgovorne 
vlasti za odabir učesnika u programu razmene/ 
stažiranja organizovanih u različitim vrstama 
programa obuke. 
 
 
 
3. Shodno tome, KIP je odgovoran za izbor 
učesnika u PPO programu za stažiranje 
/razmene  kao i za takve programe usmerene 
na osoblje i trenera KIP-a . 
 
 
4. Odabir učesnika u programima PPO –a 
stažiranje/ razmena vrši Direktor KIP-a iz reda 
kandidata za sudije i tužilaca koji pohađaju 
treću praktičnu fazu PPO-a. 
 
 
5. U zavisnosti od programa i budžeta, 
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buxhetore, Drejtori i IGJK-së do të zgjedhë të 
paktën dy kandidatët më të mire, një kandidat 
për pozitën e gjyqtarit dhe një kandidat për 
pozitën e prokurorit, bazuar në rezultatet e 
arritura gjatë fazës teorike të PTF-së, aftësia 
gjuhësore, interesi dhe motivimi i demonstruar 
për të aplikuar dhe ndarë njohuritë dhe përvojat e 
fituara si dhe kritere tjera.   
 
6. Drejtori i IGJK-së gjithashtu do të vendos për 
përzgjedhjen dhe pjesëmarrjen e stafit dhe 
trajnerëve të IGJK-së në programet e 
praktikës/shkëmbimit jashtë vendit, veçanërisht 
duke marrë parasysh detyrat dhe përgjegjësitë e 
tyre profesionale, nevojat e tyre për trajnim dhe 
zhvillim, ngarkesën me punë, të ardhmen e tyre 
dhe kontributin e pritur drejtë forcimit të 
kapaciteteve institucionale IGJK-së dhe cilësinë 
e programeve të saj të trajnimit dhe shërbimit.  
 
7. Përzgjedhja e pjesëmarrësve në programet e 
praktikës/shkëmbimit të organizuara në kuadër 
të PTV-së, PTA-së dhe programit special të 
trajnimit për personelin jo-gjyqësor, do të bëhet 
nga KGJK-ja dhe KPK-ja në konsultim me 
IGJK-në.  
 
8. Përzgjedhja e pjesëmarrësve në programet e 
praktikës/shkëmbimit të përmendur në pikën 7 të 
këtij neni do të koordinohet ngushtë me kryetarët 
e gjykatave dhe kryeprokurorët e prokurorive 
respektive.  
 
9. Me qëllim të sigurimit të transparencës, 
gjithëpërfshirjes dhe përfshirjes së të gjithë 

possibilities, the KJI Director shall select at least 
two best candidates - one candidate for the 
position of a judge and one candidate for the 
position of a prosecutor, based on results achieved 
during the theoretical phase of ITP, language 
ability, demonstrated interest and motivation to 
apply and share the knowledge and experiences 
gained, as well as other criteria.   
 
6. The KJI Director shall also decide about the 
selection and participation of KJI staff and trainers 
in internships/exchange programmes abroad, 
particularly taking into account their professional 
tasks and responsibilities, their training and 
development needs, workload, their future and 
expected contribution towards strengthening KJI’s 
institutional capacities and quality of its training 
programmes and services.  
 
 
7. The selection of participants in 
internship/exchange programmes organized under 
CTP, TPP and special training programme for 
non-judicial staff shall be done by KJC and KPC 
respectively, in consultation with KJI.  
 
 
8. Selection of participants in the 
internship/exchange programmes mentioned under 
item 7 of this Article shall be coordinated closely 
with presidents of the courts and chiefprosecutors 
of respective prosecution offices. 
 
9. With the view to ensure transparency, 
inclusiveness and involvement of all relevant 

Direktor KIP imenuje najmanje dva najbolja 
kandidata - jednog kandidata za mesto sudije i 
jednog kandidata za poziciju tužioca, na 
osnovu njihovih rezultata postignutih tokom 
teorijske faze PPO-a, veštine jezika, 
interesovanja i motivacije za primenu i 
razmenu stečenog znanja i iskustva i drugi 
kriterijumi se mogu uzeti u obzir. 
 
6. Direktor KIP-a donosi odluku o odabiru i 
učešću osoblja i trenera KIP-a u programu 
razmene/ stažiranja/ u inostranstvu, posebno 
uzimajući u obzir njihove profesionalne 
dužnosti i odgovornosti, njihove obuke i 
razvojne potrebe, obim posla,  i očekivani 
doprinos pri jačanju KJI  institucionalnog 
kapaciteta i poboljčanje kvaliteta svojih 
programa i usluga obuke. 
 
 
7. Odabir učesnika u programu razmene/ 
Stažiranje/organizovane u sklopu PKO-a, POU 
i specijalni program obuke za ne - sudsko 
osoblje vrši SSK i TSK, u konsultaciji sa KIP-
om. 
 
 
8. Odabir članova kod stažiranja /programa 
razmene pomenutim u tacku 7 ovog člana 
trebaju biti koordinisani od strane predsednika 
sudova i respektivnoglavnim tužiocima 
tužilaštava. 
 
9. Sa ciljem da se osigura transparentnost, 
inkluzivnost i učešće svih relevantnih 
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akterëve relevantë në procesin e përzgjedhjes, do 
të përdoren mekanizma që funksionojnë mirë për 
këmbimin e informatave dhe të dhënave në mes 
të KGJK-së, KPK-së dhe IGJK-së të cilët do të 
përfshijnë por nuk do të kufizohen në: 
 

    9.1. Ndarjen në kohë të informatave,  
9.2. Planifikimin dhe programimin e 
përbashkët,  
9.3 Koordinimin e ndërsjellë,  
9.4 Kërkimin dhe dhënien e këshillave, 
referimeve, rekomandimeve, 
paneleve/komisioneve të përbashkëta, etj.  

 
10. IGJK-ja do të ofrojë mbështetje profesionale 
dhe do t’i vë në dispozicion të Këshillave 
burimet dhe ekspertizën e saj, duke lehtësuar 
procesin e tyre të përzgjedhjes dhe vendim-
marrjes.  
 
11. Përzgjedhja e pjesëmarrësve të duhur, duhet 
gjithmonë të bazohet në vlerësimin rast pas rasti 
të nevojave konkrete për trajnim, fushën 
personale të ekspertizës profesionale, prioritetet 
ekzistuese në sistemin gjyqësor, motivimin dhe 
aftësinë për të zbatuar njohuritë e fituara dhe 
kriteret tjera, në mënyrë për të siguruar 
relevancën e lartë dhe ndikimin e programit.  
 
12. Përzgjedhja dhe pjesëmarrja në aktivitete të 
tilla të trajnimit jashtë vendit duhet të 
planifikohet paraprakisht për të shmangur 
anulimin e seancave gjyqësore ose vonesa të 
tjera të shkaktuara nga mungesa e pjesëmarrësit. 
Planifikimi do të mundësojë rregullimin më të 

stakeholders in the selection process, well-
functioning mechanisms for exchange of 
information and data between KJC/KPC and KJI 
shall be used not limiting to the following: .  
 

    9.1. Timely sharing of information, 
    9.2. Joint planning and programming, 
    9.3 Mutual coordination,  
    9.4. Seeking and giving advice, referral, 

recommendations, joint panels/committees, 
etc.  

 
 
 

10. KJI shall provide professional support and 
make its resources and expertise available to the 
Councils facilitating their selection and decision-
making process.  
 
 
11. The selection of appropriate participants shall 
always be based on case-by-case assessment of the 
concrete training needs, personal field of 
professional expertise, existing priorities in the 
judicial system, motivation and ability to 
implement the knowledge acquired and other 
criteria in order to ensure high relevance and 
impact of the programme.  
 
12. The selection and participation in such training 
activities abroad shall be planned in advance to 
avoid cancellation of court hearings or other 
delays caused by the absence of the participant. 
The planning will allow better regulation of 
workload in courts and prosecutor offices. 

zainteresovanih strana u procesu odabira, 
dobro funkcionalnih mehanizama za razmenu 
informacija i podataka između KIP-a i 
SSK/TSK -a, koji ce biti ukljuceni ali se ne 
ogranicavaju na: 
 

9.1.  razmenu informacija u vremenskom 
periodu,  

9.2 udruženo planiranje i programiranje, 
9.3 uzajamna koordinacija,  
9.4 potraga i davanje saveta, upućivanje, 

preporuke, zajedničke panele, 
zajednickih komisijama, itd.  

 
10. KIP treba pružiti profesionalnu podršku i 
učiniti svoje izvore i ekspertizu dostupnim 
savetima koji omogućavaju njihov odabir i 
proces donošenja odluka.  
 
 
11. Odabir adekvatnih učesnika treba uvek biti 
zasnovan na osnovu procene od slučaja do 
slučaja od konkretnih potreba obuke, 
sopstvenog područja kod profesionalne 
ekspertize, već postojećih prioriteta u pravnom 
sistemu, motivaciju i mogućnost 
implementiranja zahtevanog znanja i ostalih 
kriterija  u cilju obezbeđivanja velikog značaja 
i uticaja programa.  
12. Odabir i učešće na obuci u inostranstvu 
treba biti planiran unapred da bi se izbeglo 
otkazivanje sudskih ročišta ili drugih odlaganja 
uslovljenim odsustvom učesnika. Planiranje će 
dozvoliti bolju organizaciju radnog opterećenja 
u sudovima i tužilaštvima. 
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mirë të ngarkesës së punës në gjykata dhe 
prokurori. 
 
13. Përzgjedhja duhet të sigurojë qasje të 
barabartë për të gjithë pjesëmarrësit e 
mundshëm, duke respektuar kriteret e 
paracaktuara për përzgjedhje dhe procesin 
objektiv të vendimmarrjes.  
 

13.1. Autoritetet përgjegjëse varësisht nga 
programi mund të bëjnë thirrje të hapura 
për aplikime, konkurse dhe/ose intervista 
për përzgjedhjen e pjesëmarrësve në 
programet e praktikës/shkëmbimit jashtë 
vendit. 
13.2. Në varësi të rrethanave, 
pjesëmarrësve potencialë mund t’u 
kërkohet të dorëzojnë një formular të 
veçantë të aplikimit dhe dokumentet tjera 
mbështetëse, si dëshmi se ata plotësojnë 
kriteret e kërkuara. Këto dokumente mund 
të përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në, 
curriculum vitae (CV), certifikatën për vitet 
e përvojës profesionale, certifikatën për 
aftësitë gjuhësore, të dhënat për vlerësim të 
performancës, etj.  

 
 

Neni 15 
Vlerësimi dhe Kërkesat e Mëpastajme 

 
1. Pas kthimit, çdo pjesëmarrësi që merr pjesë në 
një program të praktikës/shkëmbimit jashtë 
vendit do t’i kërkohet të vlerësojë programin dhe 
të përgatisë një raport mbi mënyrën se si ai/ajo 

 
 
 
13. The selection shall ensure, equal access for all 
potential participants complying with the 
predefined selection criteria and objective 
decision-making process.  
 
 

13.1. The responsible authorities, depending 
on the program may provide open calls for 
applications, competitions and/or interviews 
for selection of participants in 
internship/exchange programmes abroad. 
13.2. Depending on the circumstances, the 
potential participants may be required to 
submit a special application form and other 
supporting documents as evidence that they 
meet the required criteria. These documents 
may include, but are not limited to, 
curriculum vitae (CV), certificate for years of 
professional experience, certificate for 
language proficiency, record of performance 
assessment, etc.  

 
 
 

 
Article 15 

Evaluation and Follow-up Requirements 
 
1. Upon return, each participant who takes part in 
an internship/exchange programme abroad shall be 
required to evaluate the programme and prepare a 
report on how he/she will best use the lessons 

 
 
 
13. Odabir treba osigurati, jednak pristup za 
sve potencijalne učesnike u skladu sa 
prethodno definisanim kriterijumom odabira i 
nepristrasnog procesa donošenja odluka.  
     
 

13.1. Nadležni organi zavisno od 
prpgrama mogu obezbediti otvorene 
pozive za aplikacije, takmičenja i/ili 
intervjue za odabir učesnika u procesu 
stažiranja /programa razmene u 
inostranstvu. 
13.2. Zavisno od okolnosti, od 
potencijalnih učesnika može biti 
zatraženo da priloži poseban aplikacioni 
formular i ostala propratna dokumenta 
kao dokaz da ispunjavaju postavljene 
kriterijume. Ova dokumenta mogu 
uključivati, ali nisu ograničena na, kratku 
biografiju (CV), sertifikate kao dokaz za 
dugogodišnje profesionalno iskustvo, 
sertifikat o jezičkim 
sposobnostima, dokaz o proceni 
performanse, itd.  

 
Član 15 

Procena i naknadni Zahtevi 
 
1. Po povratku, svaki učesnik koji učestvuje u 
procesu stažiranja/programa razmene u 
inostranstvu od koga se treba zatražiti da 
pripremi procenu programa i pripremi izveštaj 
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do të përdorë më së miri mësimet e nxjerra dhe 
përvojën e fituar.  
 
2. Nga çdo pjesëmarrës të programit të 
praktikës/shkëmbimit gjithashtu do të kërkohet 
që të jetë i përfshirë në aktivitete përcjellëse të 
ndryshme të cilat do të mundësojnë transferimin 
e njohurive, duke aplikuar praktikat dhe 
standardet më të mira të vëna re në punën e 
tij/saj të përditshme jashtë vendit dhe rritjen e 
njohurive të tërë komunitetit gjyqësor dhe ligjor 
në Kosovë.  
 
3. Pjesëmarrësit do të inkurajohen dhe do t’u 
jepet mundësia për t'u angazhuar në aktivitete të 
mëpastajme në gjykatat e tyre, zyret e 
prokurorisë ose trajnime gjyqësore apo 
institucione të tjera, veçanërisht me anë të 
ndarjes joformale të njohurive dhe përvojave të 
tyre me kolegët e tyre; takimeve formale; ofrimit 
të trajnimeve në IGJK; pjesëmarrjes në grupe 
pune që merren me çështje të veçanta të 
reformës; duke kontribuar në ngjarje të tjera të 
trajnimit lokal, kryerjes së kërkimeve dhe 
analizave krahasuese, në fushata të rritjes së 
ndërgjegjësimit, përgatitjen e trajnimit dhe 
materialeve informuese, si dhe në aktivitete të 
tjera 
 

Neni 16 
Mbajtja e Shënimeve 

 
1. Si institucion public, kryesor i trajnimit 
gjyqësor në Kosovë, IGJK-ja mban shënime dhe 
ofron mbështetje profesionale për zhvillimin dhe 

learnt and experience acquired.  
 
 
2. Each participant in internship/exchange 
programme shall also be required to be involved in 
different follow-up activities which will enable 
transferring of knowledge, applying the best 
practices and standards observed in his/her daily 
work abroad and increasing the knowledge of the 
entire judicial and legal community in Kosovo.  
 
 
3. Participants shall be encouraged and given 
opportunity to engage in follow-up activities in 
their courts, prosecution offices or judicial training 
or other institutions, especially by informal sharing 
of their knowledge and experiences with their 
peers; formal meetings; delivery of training at KJI; 
participation in working group dealing with 
specific reform issues; contributing to other local 
training events, conducting comparative research 
and analysis, awareness raising campaigns, 
preparation of training and information materials, 
and other activities. 
 
 

 
 
 

Article 16 
Maintaining Records 

 
1. As central public judicial training institution in 
Kosovo, KJI keeps records and provides 
professional support for the development and 

kako bi on/ona najbolje iskoristili naučene 
lekcije i traženo iskustvo.  
 
2. Svaki učesnik u procesu stažiranja/programa 
razmene od kojeg se može zahtevati da budu 
uključeni u naknadnim aktivnostima i koji će 
omogućiti prenos znanja, primenjivajući 
najbolje prakse i standarde stečenih tokom 
njegovog/njenog dnevnog rada vani i 
povećanja znanja čitave pravosudne i pravne 
zajednice na Kosovu.  
 
3.  Clanovi trebaju biti ohrabreni i dati im 
priliku da se uključe u naknadne aktivnosti u 
njihovim sudovima, tužilaštvima ili pravnoj 
obuci ili nekoj drugoj instituciji, posebno 
neformalnom razmenom znanja i iskustava sa 
svojim vršnjacima; formalnih sastanaka ; 
dostavljanje obuke KIP u; učešnje u radnim 
grupama koje se bave sa specifičnim 
problemima reforme; doprinos ostalim 
lokalnim događajima obuke, usklađenje 
uporednih istraživanja analiza, kampanje za 
podizanje svesti, priprema obuke i 
informacionog materijala, i ostale aktivnosti. 
 
 

 
 

Član 16 
Održavanje Evidencije 

 
1. Kao glavna javna pravna institucija za 
Obuku na Kosovu, KIP treba voditi evidenciju 
i pružiti profesiolnu podršku i usvajanje dobrih 
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adoptimin e praktikave të mira për planifikimin 
dhe organizimin e programeve të 
praktikës/shkëmbimit si dhe për monitorimin 
dhe vlerësimin e efekteve dhe ndikimeve të kësaj 
forme të veçantë të trajnimit gjyqësor.  
 
2. IGJK-ja duhet gjithashtu mban shënime për 
aktivitetet e mëpastajme të ndërmarra nga 
pjesëmarrësit në programet e 
praktikës/shkëmbimit. 
 
3. IGJK-ja do t’i sigurojë informata të rregullta 
Këshillit Drejtues, KGJK-së dhe KPK-së për 
pjesëmarrje në programe të 
praktikës/shkëmbimit dhe aktiviteteve të 
mëpastajme që ajo do të organizojë.  

 
Neni 17 

Kostot dhe Financimi i Programeve të 
Praktikës/Shkëmbimit 

 
1. Shpenzimet për pjesëmarrje në programet 
epraktikës/shkëmbimit do të ndërlidhen me 
udhëtime me mjete të duhura të transportit, 
akomodimit, transportin lokal në vendin nikoqir 
dhe mëditjet.  
 
2. E drejta e pjesëmarrësve në kompensimin e 
këtyre shpenzimeve do të trajtohet në përputhje 
me legjislacionin në fuqi, duke përfshirë por jo 
duke u kufizuar në udhëzimet administrative mbi 
udhëtimet në detyrë të miratuara nga KGJK-ja 
dhe KPK-ja dhe tarifave e akteve tjera të 
lëshuara nga Ministria e Financave.  
 

adoption of good practices for planning and 
organization of internship/exchange programmes, 
as well as for monitoring and evaluation of the 
effects and impact of this special form of judicial 
training.  
 
2. KJI also maintains records about the follow-up 
activities undertaken by the participants in 
internship/exchange programmes. 
 
 
3. KJI shall provide regular information about 
participation in internship/exchange programmes 
and follow-up activities it will organize to its 
Managing Board, KJC and KPC.  
 

 
Article 17 

Costs and Financing of Internship/Exchange 
Programmes 

 
1. The costs for participation in 
internship/exchange programmes will be 
associated with travel with appropriate means of 
transportation, accommodation, local 
transportation in the host country and per diem.  
 
2. The entitlement of participants to compensation 
of these costs will be handled in line with the 
applicable legislation, including but not limited to 
the administrative instructions on duty travel 
adopted by KJC and KPC and the tariffs and other 
acts issued by the Ministry of Finance.  
 
 

praksi za planiranje i organizaciju /podelu 
programa kao i monitoring i procenu efekta 
uticaja ove posebne forme Pravosudne obuke. 
 
 
 
2. KIP takođe treba održavati komunikaciju 
preduzetu od strane učesnika na programima 
stažiranja i razmene. 
 
 
3. KIP treba pružati stalne informacije o 
učesnicima na stažiranju/razmeni programa i 
naknadnim aktivnostima koje će organizovati 
svom Upravnom Savetu, SSK- u i TSK-u. 

 
 

Član 17 
Troškovi Finansiranja Stažiranja/Programi 

Razmene 
 
1. Troškovi za učešće tokom 
stažiranja/programa razmene će biti povezana 
sa putovanjima sa odgovarajućim prevoznim 
sredstvima, smeštaja, lokalnog transporta u 
zemlji domaćina i odgovarajuće dnevnice.  
 
2. Pravo učesnika na kompenzaciju ovih 
troškova će se obraditi pažljivo u skladu sa 
važećom zakonodavstvom, uključujući ali ne 
ograničavajući administrativna uputstva za 
putovanja na dužnosti usvojena od SSK i TSK 
i tarife i drugi akti izdati od strane Ministarstva 
Finansija.  
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3. Kostot e programeve të praktikës/shkëmbimit 
do të financohen nga buxheti i autoriteteve 
përkatëse kombëtare, duke përfshirë IGJK-në, 
KGJK-në dhe KPK-në, si dhe përmes burimeve 
tjera, të tilla si projektet e asistencës teknike, 
donacionet dhe grantet.  
 
4. Për çdo vit fiskal, IGJK-ja në kuadër të 
kërkesës buxhetore do të planifikoj mjete 
buxhetore për organizimin e programeve të 
praktikës/shkëmbimit jashtë vendit. IGJK do të 
bëj përpjekje që si minimum, të mbulojë 
shpenzimet për organizimin e programeve të 
praktikës/shkëmbimit për dy kandidatë që marrin 
pjesë në PTF. Përveç kësaj, IGJK-ja gjithashtu 
mund të parashikojë mjete buxhetore për 
programet e praktikës/shkëmbimit jashtë vendit 
për një numër të gjyqtarëve, prokurorëve dhe 
anëtarët e stafit jo-gjyqësor në varësi nga 
parametrat konkretë buxhetorë për vitin fiskal 
përkatës.  
 
5. Kostoja e këtyre shpenzimeve varet edhe nga 
aprovimi me ligjin për buxhet për vitin përkatës. 
 
 
6. Programet e praktikës/shkëmbimit mund të 
financohen, tërësisht apo pjesërisht, në kuadër të 
projekteve të asistencës teknike dhe programeve 
të financuara nga Bashkimi Evropian, USAID, 
agjencitë e OKB-së apo organizatat dhe 
institucionet tjera kombëtare, të vendit dhe 
ndërkombëtare.   
 
7. Programet e praktikës/shkëmbimit gjithashtu 

3. The costs of internship/exchange programmes 
will be primarily financed through the budget of 
the relevant national authorities, including KJI, 
KJC and KPC as well as through other sources, 
such as technical assistance projects, donations 
and grants.  
 
4. For each fiscal year, KJI shall make a forecast 
and include in the budget request a budget line for 
organization of internship/exchange programmes 
abroad. KJI will make effort that as minimum the 
budget cover the cost for the organization of 
internship/exchange programmes for two 
candidates attending the ITP. In addition, KJI may 
also foresee a budget allocation for 
internship/exchange programmes abroad for a 
number of judges, prosecutors and non-judicial 
staff members depending on concrete budget 
parameters for the respective fiscal year.  
 
 
 
5. The cost of these expenses depends from 
approval of the Law on Budget of the respective 
year.  
 
6. The internship/exchange programmes can be 
financed, in full or in part, under technical 
assistance projects and programmes funded by the 
European Union, USAID, UN agencies or other 
national, foreign and international organizations 
and institutions.   
 
 
7. Internship/ exchange programs can also be 

3. Troškovi stažiranja/programa razmene će 
biti finansirani budžetom relevantnih 
nacionalnih vlasti, uključujući KIP, TSK i SSK 
takođe putem ostalih izvora, kao što su projekti 
tehničke asistencije, donacija i grantova.  
 
 
4. Za svaku fiskalnu godinu, KIP u okviru 
budžetskih zahteva će planirati sredstva 
budžeta za organizaciju stažiranja/programa 
razmene u inostranstvu. KIP će nastojati da 
minimalno, pokriti troškove za organizaciju 
stažiranja/programa razmene za dva kandidata 
koji pohađaju PPO. U prilogu, KIP može 
takođe predvideti sredstva budžeta za 
stažiranje/programe razmene u inostranstvu za 
broj sudija, tužioca i članova ne-sudskog 
osoblja zavisno od konkretnih budžetskih 
parametara za odgovarajuću fiskalnu godinu.  
 
 
 
5. Troškovi ovih troškova takođe zavisi od 
odobrenje zakonom o budžetu za tu godinu. 
 
 
6. Program Stažiranja/razmene može biti 
finansiran, u potpunosti ili delimično, pod 
tehničkom asistencijom projekata i programa 
finansiranih od strane Evropske Unije, 
USAID-a, UN-a organizacija i ostalih 
nacionalnih, stranih i međinarodnih 
organizacija i institucija.   
 
7. Program Stažiranja/razmene takođe mogu se 
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mund të financohen nëpërmjet rrjeteve gjyqësore 
të trajnimit, anëtare e të cilave është IGJK-ja ose 
atje ku ajo merr pjesë në mënyrë aktive si edhe 
nga ana e institucioneve gjyqësore nikoqire (të 
trajnimit) të vendit ku programet e 
praktikës/shkëmbimit do të zhvillohen dhe me të 
cilët IGJK-ja ka nënshkruar ose do të 
nënshkruajë memorandume mirëkuptimi.  
 

Neni 18 
Hyrja në fuqi 

 
Kjo Rregullore hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas 
nënshkrimit nga ana e Kryetarit të Këshillit 
Drejtues të IGJK-së.  
  
 

Ymer Hoxha, 
_____________________ 

Kryetar i Këshillit Drejtues  
Instituti Gjyqësor i Kosovës 

 
26 mars 2015 

 

funded through judicial training networks, of 
which KJI is a member or where it actively 
participates, as well as by the host judicial 
(training) institutions in the country where the 
internship/ exchange programmes will take place 
and with whom KJI has signed or will sign 
memorandums of understanding.  

 
 

Article 18 
Entrance into force 

 
This regulation enters into force seven (7) days after 
signature by the President of the KJI Managing 
Board.  
 
 

Ymer Hoxha, 
_____________________ 

President of the Managing Board  
Kosovo Judicial Institute  

 
26 March 2015 

 
 

finansirati kroz pravosudne mreže za obuku, 
kod kojih je KIP već postojeći član ili gde 
aktivno učestvuje, takođe i kao domaćin 
pravosudnih institucija (obuke) u zemlji gde će 
se stažiranje/programi razmene održati i sa 
kojima je KIP potpisao ili će potpisati 
memorandum o razumevanju.  
 

 
Član 18  

Stupanje na snagu  
 
Ovaj Pravilnig stupa na snagu sedam (7) dana 
nakon potpisivanja Predsednika Upravnog 
Saveta KIP-a .  
  

 
Ymer Hoxha, 

_____________________ 
Predsednik Upravnog Saveta  

Kosovskog Instituta za Pravosudje  
26 mart  2015 

 

 


