
 

 

 
 

 

 

PLANI VJETOR I PUNËS SË AGJENCISË PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objektivi Aktivitetet Indikatorët 

Periudha 

Kohore 
Përgjegjësi 

Palët tjera të 

përfshira 

Ndërlidhja me 

dokumentet relevante 

(Ligji, akti nënligjor, 

Strategjia etj) 

1 2 3 4  6 8 

1. Sigurimi i ofrimit të 

ndihmës juridike falas 

për të gjithë qytetarët 

e Republikës së 

Kosovës përmes 

zyrave ekzistuese dhe 

shtrirja e ofrimit të 

ndihmës juridike falas 

në tërë territorin e 

Republikës së 

Kosovës 

 

1.1. Hartimi i politikave dhe 

rregullave për ofrimin e 

ndihmës juridike falas, 

që siguroj sistem 

efektiv, efikas, 

gjithëpërfshirës, 

fleksibil dhe të 

qëndrueshëm; 

1.1.1. Plani Strategjik i 

Agjencisë për 

Ndihmë Juridike 

Falas; 

1.1.2. Rregullore e Punës 

së Këshillit të 

Ndihmës Juridike 

Falas; 

1.1.3. Rregullore 

1.1.4. për   Procedurat   e   

Punës   së   

Komisionit  për  

Ankesa; 

1.1.5. Rregullore për 

Organizim të 

Brendshëm të 

ANJF-së; 

1.1.6. Rregullore 

për Përcaktimin e 

Kritereve për 

Ofrimit e Ndihmës 

Juridike Falas nga 

OJQ-të; 

1.1.7. Plani i Punës së 

ANJF-së për vitin 

2021; 

1.1.8. Plani i 

performancës 2021.  

 

 

 

2021 

KNJF  

Neni 3 i Parimit Bazë të 

KB, Kushtetuta e 

Republikës së Kosovës, 

Ligji nr. 04/L-017  për 

Ndihmë Juridike Falas’ 

 

 

Neni 43, paragrafi 3, Ligji 

per Organizimin dhe 

Funksionimin e 

Administrates Shteterore 

dhe Agjencive te Pavarura 

 

 

 

 

 

 

Neni 43, paragrafi 3, Ligji 

per Organizimin dhe 

Funksionimin e 

Administrates Shteterore 

dhe Agjencive te Pavarura 



1.2. Ofrimi i ndihmës 

juridike falas në 

procedurën civile, 

penale, administrative 

dhe kundërvajtese 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Numri i përfituesve 

të ndihmës juridike 

falas; 

1.2.2. Numri i veprimeve 

juridike të 

ndërmarra nga 

zyrtarët; 

1.2.3. Numri i avokateve 

të angazhuar; 

1.2.4. Numri i lëndëve të 

përfunduara. 

 

2021 ANJF  

Ligji  nr. 04/L-017 për 

Ndihmë Juridike Falas 

 

1.3. Zhvillimi i të gjitha 

aktivitetve 

administrative-

buxhetore, lidhur me  

sistemimin e 14 zyrave 

mobile për ndihmë 

juridike falas të cilat 

deri në dhjetor të vitit 

2020 janë përkrahur nga 

GIZ; 

1.3.1. Qëndrueshmeria e 

Zyrave Mobile; 

1.3.2. Aprovimi i buxhetit 

për inkorporimin e 

14 zyrave të 

përkrahura nga 

GIZ, në buxhetin e 

ANJF-së; 

1.3.3. Numri i shërbimeve 

të ofruara. 

2021 ANJF  

 

1.4. Identifikimi i nevojave 

për ndihmë juridike 

falas nëpër komuna ku 

nuk ka zyra mobile për 

ndihmë juridike falas; 

 

1.4.1. Numri i 

popullësisë; 

1.4.2. Distanca e largët 

gjeografike; 

1.4.3. Shkalla e varfërisë. 

2021 KNJF,ANJF  

 

1.5. Avokimi për hapjen e 

zyrave mobile për 

ndihmë juridike falas, 

sigurimi i qasjes së 

barabartë në drejtësi për 

të gjithë; 

1.5.1. Numri i 

institucioneve të 

përfshira në 

avokim; 

1.5.2. Numri i takimeve 

të realizuara; 

1.5.3. Marrëveshjet e 

nënshkruara me 

institucionet 

përgjegjëse. 

2021 KNJF,ANJF 

Kuvendi i 

Republikës së 

Kosovës, 

Komunat, Partnerët 

e ANJF-së 

 



1.6. Hapja e zyrave mobile 

me qëllim që të krijohet 

qasje e barabartë në 

drejtësi për të gjithë 

qytetarët e Republikës 

së Kosovës. 

1.6.1. Qytetaret e 17 

komunave të 

Republikës së 

Kosovës, janë pa 

qasje në shërbimet 

e ndihmës juridike 

falas; 

1.6.2. Numri i zyrave 

mobile të hapura në 

komuna; 

1.6.3. Numri i përfituesve 

të ndihmës juridike 

falas. 

 

 

 

2021 

KNJF,ANJF  

Neni 4 dhe  Neni 28 i  

Ligjit nr. 04/L-017 për 

Ndihmë Juridike Falas 

1.7. Krijimi i mekanizmit të 

monitorimit  të cilësisë 

së dhënies së ndihmës 

juridike (nga stafi i 

ANJF dhe nga 

avokatët). 

1.7.1. Dokumentet e 

lëndëve; 

1.7.2. Rregullorja e Punës 

së Këshillit (pjesa 

për Ankesat); 

1.7.3. Rregullorja e 

Komisionit për 

Ankesa. 

 KNJF, ANJF 
Zyrtarët e ANJF, 

Oda e Avokatëve 

Ligji për Ndihmë Juridike 

Falas, Rregullorja e Punës 

së Këshillit (pjesa për 

Ankesat) 

 

2. Ruajtja e 

pavarësisë së ANJF-

së si kategori 

Kushtetuese 

 

2.1. Krijimi i grupit punues 

për hulmtim dhe dhënjen 

e rekomandimeve për 

statusin e ANJF-së; 

2.1.1. Hartimi i               

rekomandimve. 

2021  

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Adresimi dhe mbrojtja e 

rekomandimeve te 

instancat përgjegjëse; 

2.2.1. Dërgimi i 

rekomandimeve 

dhe mbjtja e 

takimeve me 

institucionet 

përgjegjëse. 

2021 
 

 

 

 

 

 

3.Avancimi i sistemit 

të ndihmës juridike 

falas në Republikën e 

3.1.Mbikëqyrja e punës së 

Agjencisë dhe 

funksionimit 

gjithëpërfshirës të 

3.1.1. Raporti vjetor 

narrativ dhe 

financiar 2020; 

3.1.2. Raporti i mbikë 

2021 
KNJF-ANJF  

Neni 13, paragrafi 1, pika 

2 LNJF 

 

 



Kosovës 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistemit të ndihmës 

juridike falas; 

qyrjes së  zbatimit 

të  Planit të  Punë s 

2021 (mbledhje e 

vecantë për 

shqyrtim 2 herë në 

vit/ cdo 6 muaj); 

3.1.3. Raporti i 

mbikëqyrjes së 

zbatimit të Planit 

Strategjik 

(mbledhje e 

vecantë në dhjetor 

2021);  

3.1.4. Numri i Vendimeve 

të nxjerra; 

3.1.5. Implementimi i 

vendimeve; 

3.1.6.  Raportimet e 

rregullta (parimisht, 

çdo tre muaj); 

3.1.7. Realizimi i vizitave 

të rregullta në 

zyrën qendrore; 

3.1.8. Realizimi i vizitave 

të rregullta në zyret 

rajonale dhe 

mobile; 

3.1.9. Krijimi i 

Komisioneve të 

Veçanta sipas 

nevojës; 

3.1.10. Raporti vjetor 

financiar dhe 

narrativ 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neni 13, paragrafi 3, 

nderlidhur me paragrafin 1 

te LNJF 



3.2.Ngritja e nivelit të 

bashkëpunimit me 

institucionet përkatëse 

dhe partnerët e 

mundshëm përmes 

Memorandumeve të 

Baskëpunimit dhe 

formave të tjera; 

3.2.1. Numri i  

Memorandumeve 

të nënshkruara; 

3.2.2. Numri i takimeve 

të realizuara me 

institucionet 

relevante. 

 2021 
KNJF,ANJF 

Institucionet 

relevante, Këshillin 

Gjyqësor, Gjykatat, 

OAK,Avokatin e 

Popullit, MPMS, 

ZMNV, 

QPS,Komunat, 

Policia, Shërbmimi 

Korrektues, Oda e 

Notereve, Oda e 

Përmbaruesve, 

Ndërmjetësimin 

OJQ-të, Partnerët etj 

 

3.3.Avokimi për ngritje të 

buxhetit të Agjencisë për 

Ndihmë Juridike Falas; 

3.3.1. Takimet e rregullta 

me institucionet 

përgjegjëse dhe me 

partnerët potencial. 
2021 

KNJF,ANJF 

Kuvendi i 

Republikës së 

Kosovës, MF, 

Partnerët e ANJF-së 

 

3.4.Krijimi i grupit punues 

për hulmtim dhe dhënjen 

e rekomandimeve për  

rishikimin e rregulloreve 

të brendëshme të ANJF-

së; 

3.4.1 Raporti me 

rekomandimet e 

dalura nga grupi 

punues. 
 

KNJF,ANJF  

 

3.5.Ngritja e kapaciteteve të 

stafit përkatës të 

Agjencisë për Ndihmë 

Juridike Falas; 

 

3.5.1. Raporti i vlerësmit 

të nevojave për 

trajnime, bazuar në 

monitorime dhe 

pyetsorët e  

plotësuara lidhur 

me nevojat për 

trajnim.  

 

 

2021 
ANJF  

 

Ligji Nr. 04/L-017 për 

Ndihmë Juridike Falas 



3.6. Hartimi i planit të 

trajnimeve; 

 

3.6.1. Numri i trajnimeve 

të realizuara. 

 Janar-

shkurt 2021 
ANJF 

Akedemia e 

Drejtësisë, partnerët 

e mundshëm, IKAP 

etj 

Ligji Nr. 04/L-017 për 

Ndihmë Juridike Falas 

3.7.Avancimi i bazës së të 

dhënave. 

3.7.1. Sfidat e paraqitura 

gjatë procesit të 

punës; 

3.7.2. Lidhja me 

platformën online, 

web faqe dhe 

platformat e 

institucioneve tjera; 

3.7.3. Rregullimi dhe 

asgjësimi i 

dokumenteve me 

afat te skaduar; 

3.7.4. Digjitalizimi i 

dokumenteve. 

2021 
ANJF  

 

4. Senzibilizimi i 

qytetarëve të 

Republiksë së 

Kosovës për ndihmë 

juridike falas dhe  

Sigurimi i 

transparencës së 

ofrimit të ndihmës 

juridike falas 

4.1.Përgatittja e materialeve 

promovuese; 

 

4.1.1. Numri i 

materialeve 

promovuese të 

shpërndara. 

 

 

 

2021 

ANJF 

 

 

 

 

Ligji Nr. 04/L-017 për 

Ndihmë Juridike Falas 

4.2.Realizimi i spoteve, 

video inqizimeve dhe 

transmetimi i tyre; 

4.2.1. Numri i spoteve 

dhe  video 

inqizimeve  të 

realizuar.; 

 

 

2021 

 

 

 

 

ANJF 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.Pjesmarrja në diskutime, 

panele, media dhe publik; 

 

4.3.1. Numri i 

pjesëmarrjesë në 

diskutime në media 

dhe në publik. 

 

 

2021 
KNJF, ANJF 

 

 

 

 



 

4.4.Hartimi i planit per 

organizimin e Javes se 

Ndihmes Juridike; 

4.4.1. Mungesa e 

vetëdijesimit per 

shërbimet e 

ndihmës juridike 

falas. 

 

2021 
KNJF, ANJF  

 

4.5. Plasimi i informatave 

lidhur me vetëdijesimin e 

popullatës në rrjete 

sociale dhe web faqe; 

4.5.1. Numri i 

materialeve dhe 

lajmeve të postuara 

në web faqe dhe 

rrjetet sociale. 

  

Institucionet 

relevante, Gjykatat, 

OAK,Avokatin e 

Popullit, MPMS, 

ZMNV  QPS, 

Komunat, Policia, 

Shermimin 

Korrektues, 

studentet 

praktikantet, Oda 

Përmbaruesve, Oda 

e Noterve, 

Ndërmjetësimi, 

OJQ-të, Partnerët etj 

 

 

4.6.Sigurimi dhe përditësimi 

i bazës së të dhënave; 

4.6.1. Numri i të dhënave 

të futura në sistem 

2021  

 

 

 

 

 

Ligji Nr. 04/L-017 për 

Ndihmë Juridike Falas 

4.7.Hartimi dhe publikimi i 

raporteve periodike të 

punës dhe vendimeve të 

Këshillit. 

 

4.7.1. Numri i raporteve  

të hartuara dhe 

vendimeve të marra 

të Këshillit dhe 

publikimii tyre në 

web faqen e 

Agjencisë. 

2021  

 

 

 

 


