
 
 

 

 

 

 

 
R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

 

VENDIM 

 

Nr. 386, datë 07.10.2020 

 

PËR 

RISHPËRNDARJEN E FONDEVE NË SHPENZIME KAPITALE (INVESTIME), 

NË PROGRAMIN BUXHETOR “BUXHETI I GJYKATAVE” 

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbështetje të ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit 

të drejtësisë”, i ndryshuar, l igjit nr. 9936, datë 26.6.2008 "Për Menaxhimin e Sistemit   Buxhetor 

në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, "Për Menaxhimin    

Financiar dhe Kontrollin", i ndryshuar, dhe Udhëzimit nr. 9, datë 20.3.2018 “Për procedurat 

standarde të zbatimit të buxhetit”, të Ministrit të Financave, si dhe me propozim të Komisionit të 

Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, 

 

V E N D O S I: 

 

1. Miratimin e rishpërndarjes së fondeve, sipas nevojave të disa gjykatave, në artikullin 

shpenzime kapitale (investime), në programin “Buxheti i gjykatave”, si më poshtë: 

 

- Gjykata e Lartë, pakësohet në nënartikullin “Projekte” në shumën 300,000 lekë dhe në 

nënartikullin “Rikonstruksione” në shumën  1,000,000 lekë dhe  shtohet në nënartikullin 

“Orendi dhe pajisje zyre” në shumën 1,300,000 lekë. 

 

-Gjykata e Apelit Shkodër, pakësohet në nënartikullin “Rikonstruksione” në shumën  

200,000 lekë, dhe shtohet nënartikullin “Orendi dhe pajisje zyre” në shumën 200,000 lekë. 

 

-Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, pakësohet në nënartikullin “Rikonstruksione” në 

shumën  200,000 lekë, dhe shtohet nënartikullin “Orendi dhe pajisje zyre” në shumën 

200,000 lekë. 

 

-Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër, pakësohet në nënartikullin “Rikonstruksione” në shumën  

200,000 lekë, dhe dukë shtuar nënartikullin “Orendi dhe pajisje zyre” në shumën 200,000 

lekë. 

 

-Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, pakësohet në nënartikullin “Rikonstruksione” në 

shumën  200,000 lekë, dhe shtohet në nënartikullin “Orendi dhe pajisje zyre” në shumën 

200,000 lekë. 

 

2. Me zbatimin e këtij Vendimi, ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm dhe Departamenti i 

Programimit dhe Administrimit të Buxhetit. 

 



 
 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor. 

 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR 

 

 


