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PLANI I PUNËS 2021 
 
 
 
 
Ky plan i punës është hartuar në pajtim me objektivat strategjike të mishëruara në Strategjinë e 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës për vitet 2020-2022. Disa nga veprimet e parashikuara në këtë plan 

reflektojnë rekomandimet nga Procesi i Rishikimit Funksional të Sundimit të Ligjit në Kosovë. 

 

Përveç aktiviteteve të paraqitura në këtë plan, SKGJK dhe njësitë e tjera të KGJK-së, do t’i kryejnë 

veprimet dhe aktivitetet tjera të nevojshme në baza ditore. 
 
Në përputhje me situatën e krijuar pas përhapjes së pandemisë Covid-19, dhe udhëzimeve të 

parapara në Planin Emergjent të Veprimit të miratuar me datë 29 maj, Këshilli ruan të drejtën për 

të rishikuar pjesë të këtij plani në çfarëdo kohe.
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Tabela e shkurtesave 
 
 
 
 
KGJK – Këshilli Gjyqësor i Kosovës 

 
SKGJK – Sekretariati Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

 
AD – Akademia e Drejtësisë 

 
KAGJ – Komisioni për Administrimin e Gjykatave 

 
KÇN – Komisioni për Çështje Normative 

 
KVPGJ – Komisioni për Vlerësimin e Performancës 

 
KBF – Komisioni për Buxhet dhe Financa 

 
KT – Komisioni për Trajnime 

 
DAPP - Departamenti i Administratës së Përgjithshme dhe Personelit 

 
DBF – Departamenti për Buxhet dhe Financa 

 
DLo – Departamenti për Logjistikë 

 
DL – Departamenti Ligjor i Këshillit 

 
DS – Departamenti i Statistikave 

 

ZP – Zyra e Prokurimit 
 
ZKP – Zyra për Komunikim me 

Publik  

ZTIK – Zyra për Teknologji 

Informative  

NjIGJ – Njësiti për Inspektim Gjyqësor



 

 
 

PLAN I PUNËS SË KËSHILLIT GJYËSOR TË KOSOVËS – 2021 
 
 

Veprimet 
 

Koha e realizimit 
 
Institucioni përgjegjës 

 
Komente 

Shtylla Strategjike 1 - Besimi dhe besueshmëria e publikut 

Qëllimi Strategjik 1.1. Rritja e kapacitetit të KGJK-së dhe gjyqësorit që në mënyrë proaktive të informojë publikun dhe 

organizatat 

e interesuara lidhur me rolin dhe funksionimin e gjyqësorit në Kosovë si dhe performancën e tij 1.1.2. Hartimi i Strategjisë së re të 

Komunikimit 

Gusht - Shtator ZKP  

Qëllimi strategjik 1.2. Të fuqizohet partneriteti efektiv me median dhe organizatat e shoqërisë civile 

1.2.1. Draftimi i Rregullores për trajtimin 

e kërkesave për qasje në dokumente 

publike dhe klasifikim të dokumenteve 

Nëntor-Dhjetor KÇN, ZL  

Shtylla strategjike 2 - Administrimi efektiv dhe efikas i drejtësisë 

Qëllimi strategjik 2.1. Përmirësimi i praktikave të menaxhimit të lëndëve për të siguruar që lëndët e reja zgjidhen në afat 

kohor 

të arsyeshëm. 2.1.2. Monitorimi i zbatimit të politikave 

për  zvogëlimin  e  shtyrjes  së  seancave 

gjyqësore 

Vazhdimësi  KAGJ, NjIGj Ky aktivitet lidhet me 

rekomandimet në Dokumentin 

e Politikave 2 të Rishikimit 

Funksional të Sundimit të 

Ligjit në Kosovë. 

2.1.3.   Draftimi   i   planit   vjetor   të 

gjykatave për menaxhimin e lëndëve 

Tetor KAGJ  

2.1.4. Mbikqyrja e punës së 

Administratës Gjyqësore 

Vazhdimësi KGJK, NJIGJ Ky aktivitet planifikohet të bëhet 

me qëllim të mbikëqyrjes dhe 

vlerësimit të stafit administrativ 

në gjykata, në raport me 

dorëzimin e shkresave në afate 

ligjore tek palët, gjykatat dhe 

institucionet relevante. 



 

Qëllimi strategjik 2.2. Ulja e numrit e lëndëve në pritje për më shumë se dy vjet 

2.2.1. Draftimi i Rregullores për Normën 

e Gjyqtarëve Individual 

Maj-Qershor KÇN, KAGJ, DS, ZL Ky veprim lidhet me 

rekomandimin në lidhje me 

normën në Dokumentin e 

Politikave 2 të Rishikimit 

Funksional të Sundimit të 

Ligjit në Kosovë.  

2.2.2 Draftimin e Rregullores për, 

rekrutimin, provimin, emërimin dhe ri 

emërimin e gjyqtarëve  

Maj-Qershor KÇN, DL  

2.2.3. Draftimi i Planit të Veprimit për 

Zvogëlimin e Lëndëve Civile dhe 

organizimi i diskutimit publik me palë të 

interesit (kryetarë të gjykatave, gjyqtarë, 

MD, Këshilli) 

Qershor KAGJ, NjIGj, ZS Ky veprim lidhet me 

rekomandimin në lidhje me 

normën në Dokumentin e 

Politikave 2 të Rishikimit 

Funksional të Sundimit të 

Ligjit në Kosovë. 

2.2.4. Draftimi i Planit Strategjik për 

zgjidhjen efikase të lëndëve të 

korrupsionit dhe krimit te organizuar 

Prill-Qershor KÇN, DL  

2.2.5. Hartimi i formularëve shabloneve 

të raportimit lidhur me Planin Strategjik 

për zgjidhjen efikase të lëndëve të 

korrupsionit dhe krimit të organizuar  

Qershor-Korrik DL  



 

2.2.6. Monitorimi i zbatimit të Planit 

strategjik për zgjidhjen efikase të lëndëve 

të korrupsionit dhe krimit të organizuar 

Vazhdimësi   

Qëllimi strategjik 2.3. Rritja e konsistencës së vendimeve në të gjitha nivelet e gjykatës. 

2.3.1. Formimi i Grupit Punues për 

standardizimin e formave të 

aktgjykimeve dhe vendimeve gjyqësore 

Maj - Dhjetor KAGJ, NjIGj  

 
2.3.2. Draftimi i formave standarde të 

aktgjykimeve dhe vendimeve gjyqësore 

dhe aprovimi me vendim nga KGjK 

Maj - Dhjetor KAGJ, NjIGj  

2.3.3. Promovimi i formave standarde në 

gjykata 

Dhjetor KAGJ  

Qëllimi strategjik 2.4. Të sigurohet shpërndarje adekuate dhe efikase e personelit jo gjyqësor për të ndihmuar në mënyrë 

efektive 

gjyqësorin në administrimin e zgjidhjes së lëndëve 2.4.1. Përgatitja e planit të përgjithshëm 

të personelit të administratës gjyqësore  

Prill-Qershor SKGJK, DAPP, KBF  

Qëllimi strategjik 2.5. Të rritet përdorimi i teknologjisë për të rritur efektivitetin dhe efikasitetin e menaxhimit të lëndëve 

dhe 

regjistrave 2.5.1. Draftimi i Udhëzimit 

Administrativ për zbatimin e rregullores 

së MPB-Nr.05/2020 për shenjat unike të 

klasifikimit të dokumenteve dhe afateve 

ruajtjes së tyre të cilat krijohen nga 

gjyqësori 

Tetor KAGJ, NjIGj  

2.5.2. Vënia në përdorim e SMIL në 

Gjykatën e Apelit dhe Gjykatën Supreme 

Prill ZTIK Përdorimi i SMIL dhe 

funksionimi në tërësi në GJA dhe 

GJS. 



 

2.5.3. Heqja nga përdorimi i regjistrave 

manual në gjykata 

Dhjetor ZTIK Zgjerimi i planit për vazhdimin e 

largimit nga përdorimi të të 

gjithë regjistrave manual në të 

gjitha gjykatat. 

 
2.5.4. Qendra e përbashkët e thirrjeve 

KGJK/KPK 

 

Dhjetor ZTIK KGJK/KPK të krijojnë qendrën e 

përbashkët të thirrjeve (shërbime 

help desku) për mbështetje on 

line për përdorues.   

2.5.5. Zhvillimi i raporteve statistikore në 

harmoni me CEPEJ-in 

Shtator-Dhjetor ZTIK-DS Raportet statistikore për KGJK, 

stafin menaxhues të gjykatave si 

dhe përdoruesve të SMIL janë në 

dispozicion. 

2.5.6. Angazhimet në zbatimin e projektit 

të audio dhe video incizimit për gjykata, 

Financuar nga Ambasada Amerikane në 

Prishtinë. 

Qershor ZTIK Përgatitja e projektit të audio dhe 

video incizimit për gjykata, 

Financuar nga Ambasada 

Amerikane në Prishtinë 

2.5.7. Konsolidimi dhe rishikimi i bazës 

Ligjore të domosdoshme për operimin e 

SQP-së. 

Shtator-Dhjetor ZQEP Vazhdimi i punës dhe dhënia e 

komenteve dhe rekomandimeve, 

në Draft ligjin mbi SQEP-në të 

sponzoruar nga MD 

-Adresimi i nevojave për 

nxjerrjen e akteve tjera 

plotësuese nën ligjore nga KGJK 

2.5.8. Fillimi i zbatimit te Sistemit të ri të 

Certifikatave të gjendjes penale 

Shtator-Dhjetor ZQEP Fillimi i fazës testuese, të lëshimit 

të certifikatave.  

 

-Trajnimi i stafit të gjykatave, për 

modulin e ri te certifikatave. 

 

Zbatimi i fazës se dytë te procesit 

te lëshimit të certifikatave në të 

gjitha gjykatat e vendit 



 

2.5.9. Hartimi i Procedurave standarde të 

Veprimit, për proceset kryesore në 

kuadër të SQEP 

Shtator-Dhjetor ZQEP Hartimi i PSV-ve, për: 

-Lëshimin e Certifikatave të 

gjendjes penale. 

-Shfrytëzimin e të dhënave te 

SQEPK nga Gjyqtarët e 

gjykatave dhe stafi administrativ. 

-Procedurat kryesore te veprimit 

të stafit të ZQEP-së. 

2.5.10. Fillimi i procesit të Rehabilitimit 

(fshirjes së dënimeve) 
Dhjetor ZQEP Ngritja e modulit të fshirjes së 

dënimeve në data bazën qendrore 

të SQEP-së. 

2.5.11. Bartja e kompetencës së 

Administrimit të komponentes teknike të 

SQEP-së. 

Shtator ZQEP Transferimi i plotë i 

kompetencave do të përfshijë: 

-Procesin e kontrollimit te 

Përdoruesve nga ana e Zyrës 

qendrore te evidencës penale. 

-Procesin e mirëmbajtjes dhe 

azhurnimit të të dhënave (proces i 

ushtruar nga ZQEP)  

-Procesin e administrimit teknik 

të data bazës nga ana e zyrës se 

TI-së në KGJK. 

 
2.5.12. Tranzicioni i Kompetencave nga 

Projekti NCCR në KGJK 
Shtator ZQEP Realizimi i procesit te bartjes 

graduale te kompetencave ne 

menaxhimin e SQEP-së nga 

Projekti NCCR/BE, në Zyrën 

Qendrore të evidencës penale në 

KGJK (Ky proces do të varet 

edhe nga mundësia e vazhdimit 

të kontratës se projektit) 

  



 

Shtylla strategjike 3: Profesionalizmi dhe Kompetenca 

Qëllimi strategjik 3.1. Përmirësimi i profesionalizmit të gjyqtarëve për të siguruar vendime me cilësi të lartë dhe me kohë 

3.1.1. Identifikimi i temave për trajnimin 

e detyrueshëm për të gjithë gjyqtarët 

Vazhdimësi KT, ZL  

3.1.2. Monitorimi i zbatimit të trajnimit 

të vazhdueshëm obligative, të trajnimeve 

fillestare dhe trajnimeve të tjera të 

vazhdueshme. 

Vazhdimësi KT, Kryetarët e gjykatave, 

AD 

 

3.1.3.  Identifikimi  i  gjyqtarëve  që  nuk 
kanë kryer trajnimet dhe rekomandimi i 

masave për tejkalimin e problemeve dhe 

Informimi me kohë i gjyqtarëve dhe 

kryetarëve të gjykatave në lidhje me 

obligimet për zbatimin e rregullores. 

Vazhdimësi KT, AD  

Qëllimi strategjik 3.2. Përmirësimi i profesionalizmit dhe kompetencës së stafit jo gjyqësor për të përkrahur gjyqtarët në 

nxjerrjen 

e vendimet me cilësi të lartë 

 
3.2.1. Rekrutimi dhe emërimi i 

gjyqtarëve porotë 

Shtator Gjykatat, KGJK Konform Rregullores së KGJK-

së 

3.2.2. Certifikimi i përkthyesve 

dhe interpretëve gjyqësor për 

çiftin e gjuhëve shqip-serbisht 

dhe anasjelltas dhe anglisht-

serbisht dhe anasjelltas 

Maj - Qershor SKGJK Konform Rregullores Nr. 

07/2019 për Certifikimin e 

Interpretëve dhe Përkthyesve  

Gjyqësorë  

3.2.3. Identifikimi    i    nevojave dhe  

përgatitja   e   planit   vjetor   të 
trajnimit të stafit jo gjyqësor të SKGJK 

dhe   gjykatave,   në   bashkëpunim   me 
Akademinë e Drejtësisë, për vitin 2021  

për 
trajnimin e stafit administrativ 

Mars – Prill KT, KAGj, DAPP  

Shtylla strategjike 4: Transparenca dhe Llogaridhënia 

Qëllimi strategjik 4.1. Fuqizim i mëtejmë i procesit disiplinor për gjyqtar 

 



 

4.1.1. Themelimi i Trupit 

Këshillëdhënës për Etikë 

Shtator-Nentor KGJK, DL Ky aktivitet është në përputhje 

me rekomandimet në 

Dokumentin e Politikave  7 të 

Rishikimit Funksional të 

Sundimit të Ligjit në Kosovë. 

4.1.2 Miratimi i Udhëzuesit Themelor i 

Referimit për Organet Para-hetuese dhe 

Hetuese Disiplinore 

Shtator KGJK, DL  

  



 

Qëllimi strategjik 4.2. Rritje e informimit publik në lidhje me performancën e gjyqësorit 

4.2.1. Publikimi  dhe përditësimi i 

vazhdueshëm i Pasqyrës së Performancës 

së Gjyqësorit 

Vazhdimësi KGJK, SKGJK, DS, ZTIK  

Shtylla strategjike 5: Qasja në 

Drejtësi Qëllimi strategjik 5.1. Përmirësimi i informacionit publik për ndërgjyqësit për t'i ndihmuar ata të kuptojnë  të drejtat e tyre 

dhe 

procedurat themelore gjyqësore 5.1.1. Përgatitja dhe publikimi i 

materialeve  informuese dhe 

kampanjave online për udhëzimin e 

qytetarëve për procedurat që zhvillohen 

në gjykatë 

Vazhdimësi SKGJK, ZKP  

Qëllimi strategjik 5.2. Përmirësimi i infrastrukturës së godinave gjyqësore për të iu siguruar qasje të gjithë qytetarëve në 

seanca 

gjyqësore, në informacione dhe shërbimet e tjera gjyqësore 5.2.1. Vazhdimi i punimeve ndërtimore 

për ndërtimin e objektit të gjykatës në 

Fushë Kosovë 

Vazhdimësi SKGJK, DLo, ZP  

5.2.2.  Punimi i projektit të objektit të 
Gjykatës Themelore në Prizren, Pejë  dhe 

Mitrovicë 

Vazhdimësi SKGJK, DLo, ZP Varësisht nga ecuria e 

shpronësimit te lokacionit nga 

Qeveria e Kosovës 

5.2.3 Punimi i projektit për ndërtimin e 

objektit të gjykatës në Drenas 

 

Vazhdimësi SKGJK, DLo, ZP  

Objektiva të tjerë të 

KGJK-së 

Qëllimi strategjik 6. Monitorimi i legjislacionit dhe politikave të reja 

6.1. Finalizimi i planit të monitorimit të 

zbatimit të politikave nga gjykatat 

Qershor KAGJ, NjIGj  



 

6.2. Monitorimi i zbatimit të: Rregullores 

për Organizimin e Brendshëm dhe 

Veprimtarinë e Gjykatave; Rregullores 

për Normën e gjyqtarëve individual; 

Rregullores për Arkiva Gjyqësore; 

Planit i Veprimit për Zvogëlimin e 

Lëndëve Civile; Politikat për zvogëlimin 

e shtyrjeve të seancave 

Gjatë tërë vitit KAGJ, NjIGj  

Qëllimi strategjik 7. Zhvillimi dhe implementimi i strategjisë për arkivin qendror të evidencave gjyqësore 

7.1. Evidentimi i hapësirave të  arkivit 

nëpër gjykata 

Qershor-Korrik NjIGj  

7.2 Asgjësimi i lendeve në arkiva, të 

cilëve ju ka kaluar afati i ruajtjes 

Qershor- Shtator   

Qëllimi strategjik 8. Përmirësimi i procesit të politikbërjes dhe gjithëpërfshirjes në politikbërje të Këshillit 

8.1. Draftimi i Udhëzuesit për procesin e 

hartimit dhe konsultimit publik të akteve 

normative të Këshillit 

Maj - Qershor KÇN, ZL  

 Qëllimi strategjik 9. Zbatimi i Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe ri-strukturimi i Këshillit dhe Sekretariatit 

9.1. Draftimi dhe miratimi i Rregullores 

për Organizimin dhe Funksionimin e 
Sekretariatit 

Prill – Korrik KÇN, SKGJK  

9.2. Draftimi dhe miratimi i Rregullores 

për strukturat organizative administrative 

te gjykatave - organogrameve 

 

 

 Prill - Korrik SKGJK, KÇN, KAGJ  

  



 

Qëllimi strategjik 10. Administrim i mirë i planifikimit dhe realizimit të shpenzimeve buxhetore të Këshillit 

10.1 Planifikimi dhe përgaditja e Kornizës 

Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2022-

2024 sipas Instruksionit per pergaditjen e 

KASH-it nga MF. 

 

 KBF, SKGJK, DBF  

10.2 Planifikimi i buxhetit 2022 sipas 

qarkoreve buxhetore 2022/01;02;03,në 

bashkpunim me Gjykatat dhe shërbimet 

tjera të KGjK/SKGjK si dhe pas analizimit 

dhe shqyrtimit nga komisioni për 

buxhet,financa dhe personel i KGjK-së, 

dhe aprovimit nga Këshilli ti dërgohet 

Kërkesa Buxhetore e KGjK-së 

Kuvendit,Qeverisë dhe Ministrisë së 

Financave. 

 

 KBF, SKGJK, DBF  

10.3 Monitorimi i punës së gjykatave për 

buxhet dhe financa,rreth zbatimit në këtë 

fushë të Udhëzimit Administrativ 

Nr.01/2019 “Për ndarjen e Përgjegjësive  

të SKGjK-së dhe Gjykatave në çështjet e 

personelit,buxhetit dhe financave, 

logjistikës dhe prokurimit”.  

Vazhdimësi   

10.4 Funksionalizimi i softwerit “E-

pasuria” pas modifikimit (rregullimit) nga 

Ministria e Administratës Publike për të ja 

përshtatur dhe për tu bërë i qasshëm për 

përdorim nga të gjitha Gjykatat e Kosovës. 

 

   

Qëllimi strategjik 11. Përmirësimi i kornizës rregullative për ekspert gjyqësor 

11.1. Draftimi i Rregullores për ekspert 

gjyqësor dhe pagesa e ekspertizave 

gjyqësore 

Shtator – Tetor KÇN, KAGJ, KBF, ZL  

 
 
 
 


