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

KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

DEPARTAMENTI I PROGRAMIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË BUXHETIT 

DREJTORIA E PROGRAMIMIT DHE MONITORIMIT TË BUXHETIT 

 

 

 

RAPORTI 

 I 

MONITORIMEVE PËR PERIUDHËN JANAR – GUSHT 2020 

 

Buxheti i akorduar për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor” përbëhet nga dy 

programe: Programi 03310 - “Buxheti Gjyqësor” dhe Programi 01110 - “Planifikim, 

menaxhim dhe administrim”. 

Qëllimi kryesor për programin “Buxheti Gjyqësor” është: “Ofrimi efikas i 

shërbimeve dhe punë më e mirë në gjykatat e 3 niveleve”.  

Për realizimin e këtij qëllimi është përcaktuar si objektiv, “Përmirësimi i ofrimit të 

shërbimeve përmes novacionit dhe forcimit të strukturave dhe sistemeve të 

teknologjisë, që zhvillojnë koherencën, efikasitetin dhe efektshmërinë 

institucionale”, me tregues performance vjetore:  

1)  Sisteme të teknologjisë së informacionit, brenda standarteve ndërkombëtare 

në masën 96%. Niveli faktik i treguesit të performancës për periudhën 

raportuese është 32.6% 

2) Infrastruktura e përmirësuar (ndërtesa, mjedise pune) në masën 58%. Niveli 

faktik i treguesit të performancës për periudhën raportuese është 19.7% 

Për programin “Planifikim, menaxhim dhe administrim” qëllimi kryesor është 

“Përmirësimi i sistemit gjyqësor nëpërmjet vendimmarrjes së Këshillit lidhur me 

miratimin e akteve nënligjore në zbatim të ligjeve që përbëjnë paketën e reformës në 

drejtësi si dhe sigurimin e burimeve dhe kapaciteteve financiare të nevojshme”. 

Për realizimin e këtij qëllimi është përcaktuar si objektiv: “Vendosja e standardeve të 

larta të kapaciteteve njerëzore dhe institucionale të tij dhe përmirësimi i 

performancës së gjyqësorit në të tre nivelet” me tregues performance vjetore: 

1) Përqindja e stafit administrativ dhe administrativ gjyqësor të rekrutuar në 

masën 75%. Niveli faktik i treguesit të performancës për periudhën 

raportuese është 81% 

 

http://www.klgj.al/


___________________________________________________________________________     

Adresa:“Poli i Drejtësisë”, Rruga:“Ana Komnena”, Tiranë 1001; www.klgj.al,email;kontakt@klgj.al,  

2)  Magjistratë dhe ndihmës ligjorë të vlerësuar kundrejt totalit të kërkesave në 

masën 65%. Niveli faktik i treguesit të performancës për periudhën 

raportuese është 0%. 

3) Numri i magjistratëve të emëruar kundrejt vendeve vakant në masën 55%. 

Niveli faktik i treguesit të performancës për periudhën raportuese është 53%.  

4) Përqindja e gjykatave të audituara, rreth 100% e tyre. Niveli faktik i treguesit 

të performancës për periudhën raportuese është 38.5% 

Masa e realizimit të treguesve të performacës së objektivit për secilin grup është e 

lidhur më produktet, realizimi i së cilave është pasqyruar në mënyrë të detajuar në 

aneksin 3dhe 4 të raportit.  

Më poshtë janë analizuar në mënyrë të detajuar të dhënat për realizimin e fondeve 

buxhetore për Sistemin Gjyqësor për 8-mujorin e vitit 2020, sipas anekseve të 

miratuara nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në nivel programi, artikulli, 

produkti dhe projekti 

 

Aneksi nr.1 – Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve, për 8 mujorin e vitit 2020 

Buxheti i miratuar me ligj për vitin 2020, për të dy programet buxhetore në fillim të 

vitit ishte 3,409,150 mijë lekë, i ndarë përkatësisht: programi 03310 - “Buxheti 

Gjyqësor” në vlerën 3,084,400 mijë lekë dhe programi 01110 - “Planifikim, 

menaxhim dhe administrim” në vlerën 324,750 mijë lekë. 

Gjatë kësaj periudhe ky buxhet është rishikuar si më poshtë: 

 Ministria e Financave dhe Ekonomisë me Udhëzimin Plotësues nr.2, datë 

20.01.2020, “Për zbatimin e buxhetit të viti 2020” ka miratuar çeljen e fondit të 

veçantë për Këshillin e Lartë Gjyqësor në vlerën 4,500 mijë lekë. KLGJ me 

shkresën nr. 1056 prot, datë 10.02.2020 drejtuar Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë ka kërkuar detajimin e këtij fondi në: 3,500 mijë lekë për programin 

03310 - “Buxheti Gjyqësor” dhe 1,000 mijë lekë në programin 01110 - “Planifikim, 

menaxhim dhe administrim”. Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 

3166/1 prot, datë 20.02.2020, ka miratuar këtë kërkesë. 

 Pakësimi i buxhetit me Aktin Normativ nr.15, datë 15.04.2020, në vlerën 109,000 

mijë lekë nga të cilat: 90,000 mijë lekë në programin 03310 - “Buxheti Gjyqësor” 

dhe 19,000 mijë lekë në programin 01110 “Planifikim, menaxhim dhe 

administrim”. 

 Pakësimi i buxhetit me Aktin Normativ nr.28, datë 02.07.2020, në vlerën 153,000 

mijë lekë nga të cilat: 140,000 mijë lekë në programin 03310 - “Buxheti Gjyqësor” 

dhe 13,000 mijë lekë në programin 01110 “Planifikim, menaxhim dhe 

administrim”. 

Për rrjedhojë buxheti i rishikuar për vitin 2020 për të dy programet buxhetore është 

3,151,650 mijë lekë, i ndarë përkatësisht: 2,857,900 mijë lekë në programin 03310 - 
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“Buxheti Gjyqësor” dhe 293,750 mijë lekë në programin 01110 - “Planifikim, 

menaxhim dhe administrim”. 

Buxheti i rishikuar për periudhën raportuese është 2,337,750 mijë lekë i ndarë 

përkatësisht në 2,124,850 mijë lekë në programin 03310 - “Buxheti Gjyqësor”dhe 

212,900 mijë lekë në programin 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim”. 

Realizimi faktik për 8-mujorin e vitit 2020 është 1,692,981 mijë lekë ose në masën 

72%. Përkatësisht: 1,547,641 mijë lekë ose në masën 73% në programin 03310 - 

“Buxheti Gjyqësor” dhe 145,340 mijë lekë ose 68% në programin 01110 - 

“Planifikim, menaxhim dhe administrim” (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ). 

Realizimi në këtë masë është i lidhur me situatën e vështirë krijuar nga pandemia 

Covid-19. Në këto kushte, Këshilli i Lartë Gjyqësor me Vendimin nr. 127 datë 10 

mars 2020, “Për pezullimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në të gjitha 

gjykatat në Republikën e Shqipërisë”, pika 1, vendosi “Pezullimin e veprimtarisë dhe 

shërbimeve gjyqësore në të gjitha gjykatat e vendit, të juridiksionit të përgjithshëm 

dhe të posaçëm, për shkak të situatës së krijuar nga infeksioni i përhapur Covid-

2019”. Gjithashtu dalja e Udhëzimit të Ministrisë së Financave, Nr.14 datë 

24.03.2020, "Për procedurat e menaxhimit dhe monitorimit të zbatimit të buxhetit në 

kushtet e gjendjes së fatkeqësisë natyrore" dhe njoftimit të A.P.P nr. 237, 

dt.31/03/2020, për pezullimin e shpalljes së procedurave të reja të prokurimit publik, 

si dhe atyre që janë në proces për shkak të gjëndjes nga COVID-19, kanë kushtëzuar 

funksionimin e plotë të aktivitetit të gjykatave. Gjatë periudhës mars qershor gjykatat 

kanë kryer vetëm shpenzimet për plotësimin e nevojave të tyrë më emergjente.  

Realizimi i shpenzimeve nga të ardhurat jashtë limitit (vetëm për programin 03310 - 

Buxheti Gjyqësor) të planifikuara për vitin 2020 janë rreth 49,000 mijë lekë, ndërsa 

realizimi i tyre për periudhën raportuese është 6,687 mijë lekë (të rakorduara edhe 

me sistemin SIFQ). 

 

Aneksi nr.2 -Raporti i shpenzimeve të programeve, sipas artikujve për 8-mujorin e 

vitit 2020 

I- Programi - 03310 “Buxheti Gjyqësor” 

Buxheti i akorduar për këtë program për vitin 2020, ishte 3,084,400 mijë lekë.  

Gjatë periudhës janar-gusht ky buxhet është rishikuar si rezultat i akordimit të fondit  

të veçantë në vlerën 3,500 mijë lekë dhe pakësimit të fondit në vlerën 230,000 mijë 

lekë, në zbatim të dy akteve normative si më poshtë: 

- 90,000 mijë lekë në zbatim të Aktit Normativ nr.15, datë 15.04.2020, nga të 

cilat: 60,000 mijë lekë në “art.600” shpenzime personeli dhe 30,000 mijë lekë 

në “art.602” shpenzime operative. 

- 140,000 mijë lekë në zbatim të Aktit Normativ nr.28, datë 02.07.2020, në 

“art.600” shpenzime personeli . 
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Buxheti vjetor i rishikuar për këtë program është 2,857,900 mijë lekë, i detajuar në: 

2,699,500 mijë lekë për shpenzime korrente dhe 158,400 mijë lekë për shpenzime 

kapitale. Shpenzimet kapitale përbëhen nga fondi në vlerën 10,740 mijë lekë në 

shpenzime kapitale jo të trupëzuara dhe 147,660 mijë lekë në shpenzime kapitale të 

trupëzuara. 

Buxheti i rishikuar për periudhën raportuese janar-gusht 2020 është 2,124,850 mijë 

lekë i ndarë në 1,969,350 mijë lekë për shpenzime korrente dhe 155,500 mijë lekë 

për shpenzime kapitale. Shpenzimet kapitale përbëhen nga fondi në vlerën 10,740 

mijë lekë në shpenzime kapitale jo të trupëzuara dhe 144,760 mijë lekë në 

shpenzime kapitale të trupëzuara. 

Realizimi faktik për periudhën raportuese është 1,547,641 mijë lekë nga të cilat: 

a.  “Artikulli 600 dhe 601” - Në shpenzime personeli buxheti vjetor i alokuar 

në fillim të vitit për këtë program ishte 2,489,000 mijë lekë. Në muajin 

korrik, nisur nga nevoja e vijimit të realizimit të masave mbrojtëse ndaj 

Covid-19 në gjykata, KLGJ-ja, me Vendimin nr.251 datë 09.07.2020, vendosi 

transferimin e fondit në vlerën 8,500 mijë lekë nga fondi i pashpërndarë në 

shpenzime personeli i KLGJ-së në programin 03310- “Buxheti Gjyqësor” në 

“art.602” shpenzime operative. Ministria e Financave dhe Ekonomisë me 

shkresën nr.13352/1 prot, datë 16.07.2020, ka miratuar këtë transferim. 

Buxheti i rishkuar vjetor është 2,280,500 mijë lekë, ndërsa buxheti i 

periudhës raportuese është 1,605,950 mijë lekë. Realizimi faktik në 

shpenzime personeli për periudhën janar - gusht është 1,345,223 mijë lekë 

ose 84% (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ). Realizimi në këtë masë 

është i lidhur me mungesat në strukturat organike të Sistemit Gjyqësor. 

Numri i punonjësve të Sistemit Gjyqësor i miratuar me ligj në fillim të vitit 

është 1,468 vetë. Numri faktik për periudhën janar - gusht, është 1,268 

punonjës. Në gjykata ka mungesa me 200 punonjës nga të cilat 85 janë 

gjyqtarë dhe 115 janë punonjës të administratës..  

b. “Artikulli 602” – Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera. Buxheti 

vjetor i alokuar në fillim të vitit në këtë artikull ishte 437,000 mijë lekë. 

Buxheti i rishikuar si rezultat i pakësimit të këtij fondi me Aktin normativ 

nr.15 datë 15.04.2020 dhe shtesës së miratuar nga KLGJ-ja me Vendimin 

nr.251,datë 09.07.2020, është 415,500 mijë lekë. Buxheti i periudhës 

raportuese është 359,900 mijë lekë dhe realizimi faktik është 190,207 mijë 

lekë, ose në masën 53% (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ). Realizimi 

në këtë masë është i lidhur me situatën e vështirë krijuar nga pandemia 

Covid-19. Sikurse u citua më lart pezullimi i aktivitetit të gjykatave me 

vendimin nr. 127, datë 10.03.2020 të KLGJ-së, dalja e Udhëzimit nr.14, datë 

24.03.2020, i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë si dhe njoftimi i A.P.P 

nr. 2371, dt/31/03/2020, për pezullimin e shpalljes së procedurave të reja të 

prokurimit publik, ka kushtëzuar realizimin e fondeve të planifikuara. 

Gjykatat gjatë muajve mars-qershor, mundën të kryenin vetëm pagesat për 

nevojat më emergjente. Pas shfuqizimit të Udhëzimit Nr.14, me Udhëzimin 
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nr. 23 datë 11.06.2020 “Mbi shfuqizimin e Udhëzimit 14/2020 ‘Procedurat e 

menaxhimit të buxhetit në kushtet e gjëndjes së fatkeqësisë natyrore" gjykatat 

filluan të realizonin procedurat sipas planifikimit të shpenzimeve. Për 

periudhën raportuese, gjykatat kanë shlyer detyrimet mujore për shërbime si 

energji elektrike, ujë, telefon, postë dhe shërbimin korrier në vlerën 62,699 

mijë lekë. Është realizuar blerja e materialeve dezinfektuese dhe mbrojtëse 

ndaj Covid-19 (gel, alkool, doreza, aparatura për dozimin e dizinfektantit, etj) 

dhe materialeve të tjera për shërbime zyre në vlerën 39,252 mijë lekë, 

shpenzime transporti në vlerën 19,286 mijë lekë, shpenzime te tjera speciale 

58,199 mijë lekë, 7,889 shpenzime mirëmbajtje të ndryshme dhe 2,882 mijë 

lekë për dieta dhe udhëtime. Gjykatat po vazhdojnë proçedurat e prokurimit 

sipas planifikimit të bërë në fillim të vitit, si dhe nevojave të lindura rishtazi 

sikurse janë materialet si maska, doreza, dezinfektant për tu vendosur në 

ambientet e gjykatave etj. Ndërkohë vazhdon realizimi i kontratave vjetore si 

shërbimi i rojeve të sigurisë për gjykatat, mirëmbajtja e programit alpha 

cloud, mirëmbajtje e sistemit ICMIS dhe RDA, shërbim interneti, likujdimi i 

të cilave bëhet gjatë vitit në përputhje me kushtet e përcaktuar në kontratë. 

Pritet që deri në fund të vitit gjykatat, do të mund ta realizojnë të plotë këtë 

artikull. 

c. “Artikulli 606” - Buxheti vjetor i alokuar në “Transferta për Buxhete 

Familjare dhe Individë” për Buxhetin Gjyqësor për vitin 2020, është 3,500 

mijë lekë. Gjatë periudhës raportuese ky fond është realizuar në vlerën 1,009 

mijë lekë, (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ) 

d. “Artikulli 230” - Buxheti vjetor i alokuar në “Shpenzime kapitale jo të 

trupëzuara”, për këtë program është 10,740 mijë lekë. Ky fond është 

planifikuar për realizimin e projekteve në 3 gjykata. Realizimi faktik për këtë 

artikull është 118.8 mijë lekë nga 1 gjykatë. Fondi i planifikuar për Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Durrës është pezulluar për shkak të problemeve lidhur me 

sheshin e ndërtimit, i cili është bllokuar nga Bashkia e Rrethit Durrës, ndërsa 

Gjykata e Lartë është në fazën e përgatitjes së dokumentacionit. Pritet që 

gjykata të përfundojë realizimin e projektit deri në dhjetor 2020. 

e. “Artikulli 231” - Buxheti vjetor i alokuar në “Shpenzime kapitale të 

trupëzuara”, për këtë program, në fillim të viti është 147,660 mijë lekë. Ky 

fond është i detajuar në 3 produkte:në produkti M290068 “Godina të 

rikonstruktuara ”me vlerë 95,120 mijë lekë, produkti 18AD801 “Blerje 

pajisje zyre” me vlerë 18,740 mijë lekë dhe produkti M290072 “Blerje 

pajisje” në vlerën 33,800 mijë lekë.  

Buxheti i periudhës raportuese është 144,760 mijë lekë,  dhe përbëhet nga: 

- Produkti M290068 “Godina të rikonstruktuara” në vlerë 92,220 mijë lekë.  

- Produkti 18AD801 “Blerje pajisje zyre” në vlerën 18,740 mijë lekë.  

- Produkti M290072 “Blerje pajisje” në vlerën 33,800 mijë lekë.  

Realizimi faktik në artikullin 231 për këtë periudhë është 11,084 mijë lekë. 
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Ky realizim është i lidhur me situatën e vështirë të krijuar nga pandemia Covid-19. 

Pezullimi i aktivitetit të gjykatave me vendimin nr 127, datë 10.03.2020 të KLGJ-së, 

dalja e Udhëzimit nr.14, datë 24.03.2020, i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë si 

dhe njoftimi i A.P.P nr.2371, dt/31/03/2020, për pezullimin e shpalljes së 

procedurave të reja të prokurimit publik, ka kushtëzuar realizimin e fondeve të 

planifikuara në investime. Gjithashtu disa gjykata vijojnë të funksionojnë me staf të 

reduktuar, për shkak të infektimit me Covid-19. Për rrjedhojë procedurat e 

prokurimit janë shtyrë dhe realizimi i tyre në kohë është bërë i pamundur. Në muajt 

në vijim gjykatat do të vijojnë procedurat e prokurimeve.  

Përveç fondeve të miratuara nga buxheti i shtetit, gjatë vitit 2020, gjykatat kanë 

përdorur edhe të ardhurat e krijuara nga tarifat e shërbimeve gjyqësore. Për 

periudhën raportuese gjykatat kanë përdorur të ardhurat e krijuara nga tarifat e 

shërbimeve gjyqësore, gjithsej 6,687 mijë lekë, të ndara përkatësisht 6,160 mijë lekë 

në shpenzime operative dhe 527 mijë lekë në investime.  

 

II- Programi - 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” 

Buxheti i alokuar për Këshillin e Lartë Gjyqësor në këtë program në fillim të vitit 

2020 ishte 324,750 mijë lekë. Gjatë kësaj periudhe ky buxhet është rishikuar si më 

poshtë: 

 Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr.3166/1 prot, datë 

20.02.2020, ka miratuar detajimin e fondit të veçantë në vlerën 1,000 mijë lekë për 

programin 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim” nga fondi i veçantë i 

çelur për grupin buxhetor Këshilli i Lartë Gjyqësor me Udhëzimin Plotësues nr. 2, 

datë 20.01.2020, “Për zbatimin e buxhetit të viti 2020”. 

 Pakësim fondi në vlerën 19,000 mijë lekë me Aktin normativ nr.15 datë 

15.04.2020, në artikullin 600 shpenzime personeli. 

 Pakësim fondi në vlerën 13,000 mijë lekë me Aktin normativ nr.28 datë 

02.07.2020, në artikullin 600 shpenzime personeli. 

Buxheti vjetor i rishikuar është 293,750 mijë lekë, nga të cilat 244,150 mijë lekë në 

shpenzime korrente dhe 49,600 mijë lekë në shpenzime kapitale. Për periudhën 

raportuese buxheti i rishikuar është 212,900 mijë lekë, nga të cilat 174,000 mijë lekë 

për shpenzime korrente dhe 38,900 mijë lekë në investime. Realizimi faktik për 

periudhën raportuese është 145,340 mijë lekë ose në masën 68% (të rakorduara edhe 

me sistemin SIFQ). 

“Artikulli 600 dhe 601” - Buxheti vjetor i alokuar në Shpenzime Personeli për këtë 

program në fillim të vitit ishte 215,000 mijë lekë, ndërsa buxheti i rishikuar vjetor 

është 183,000 mijë lekë. Për periudhën raportuese buxheti është 128,000 mijë lekë 

dhe realizimi faktik 109,666 mijë lekë ose në masën 86% (të rakorduara edhe me 

sistemin SIFQ). Numri i punonjësve të KLGJ-së i miratuar me ligj për vitin 2020 

është 125 punonjës ndërsa aktualisht janë 101 punonjës pra ka një mungesë me 24 

punonjës, e cila ka ndikuar në masën e realizimit të këtij artikulli. 
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“Artikulli 602” - Buxheti vjetor i alokuar në “Shpenzime për Mallra dhe Shërbime 

të Tjera” për këtë program është 60,150 mijë lekë, buxheti i periudhës raportuese 

është 45,000 mijë lekë dhe realizimi faktik është 30,548 mijë lekë ose në masën 

76.7% (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ). Realizimi është i lidhur me situatën e 

vështirë të krijuar nga pandemia Covid-19 sikurse u shpjegua edhe më sipër, e cila ka 

sjellë mos përfundimin në kohë të procedurave. Ndërkohë po vijojnë të likujdohen 

kontratat vjetore sipas përcaktimeve kontraktuale si, shpenzime karburanti, shërbim 

mirëmbajtje automjetesh, interneti etj. Pritet që deri në fund të viti ky artikull të 

realizohet i plotë. 

 “Artikulli 606” - Buxheti vjetor i alokuar në “Transferta për Buxhete Familjare 

dhe Individë” për programin 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” për 

vitin 2020, është 1,000 mijë lekë. Buxheti i përdorur për periudhën raportuese është 

841 mijë lekë. 

“Artikulli 231” - Buxheti vjetor në shpenzime kapitale, për këtë program, është 

49,600 mijë lekë, në Produktin M 290072 (Blerje pajisje), ndërsa për periudhën 

raportuese fondi në këtë artikull është 38,900 mijë lekë. Realizimi faktik është 286 

mijë lekë. Diferenca e fondit të mbetur do të vazhdojë të prokurohet në muajt në 

vijim.  

Realizmi në masën 68% e fondeve të planifikuara në këtë program, është i lidhur me 

disa faktor si; pezullimi i aktivitetit të KLGj-së më vendimin nr.127, datë 10 mars 

2020, daljen e njoftimit të A.P.P nr. 2371, dt. 31/03/2020, për pezullimin e shpalljes 

së procedurave të reja të prokurimit publik, si dhe atyre që janë në proces për shkak 

të gjëndjes nga COVID-19. Mungesat në strukturën organike të KLGJ-së, me 24 

punonjës. Gjithashtu në muajt gusht, shtator, KLGJ-ja ka bërë transferimin nga 

godina ekzistuese për tek godina e re “Poli i Drejtësisë” ku do të zhvillojë aktivitetin 

e saj. KLGJ-ja është duke vazhduar procedurat e prokurimit. 

Aneksi nr.3 - Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/ 

produkteve, për programin 03310 “Buxheti Gjyqësori”, për 8 mujorin e vitit 2020.  

Në funksion të përmbushjes së objektivit të DPP-së, për realizimin e treguesve të 

performancës së këtij programi, janë përcaktuar 5 produkte, si më poshtë: 

- Produkti A “Realizimi i proceseve gjyqësore nga gjyqtarët dhe stafi 

mbështetës”- Njësia matëse - nr.çështjesh 

- Produkti M290066 - “Projekt zbatim për rikonstruksion të godinave” - 

Njësia matëse – nr. Institucioni. 

- Produkti M290068 - “Godina të rikonstruktuara” - Njësia matëse - nr.godina  

- Produkti  8AD801 “Blerje Pajisje Zyre” - Njësia matëse - nr.institucioni 

- Projekti M290072 - “Blerje Pajisje” Njësia matëse - nr.institucioni 

Në mënyrë të detajuar realizimi i këtyre produkteve do të shpjegohet në aneksin nr.4.  

Në aneksin nr.3, në një tabelë të veçantë, janë pasqyruar edhe treguesit e 

performancës/produkteve të realizuara nga përdorimi i të ardhurave jashtë limitit. 
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- Produkti 92902AA “Realizimi i proceseve gjyqësore nga gjyqtarët dhe stafi 

mbështetës”- Njësia matëse - nr.çështjesh 

- Në këtë produkt për periudhën raportuese, janë përfshirë shpenzimet e 

realizuara në shpenzime operative në vlerën 6,160 mijë lekë, për një numër 

mesatar çështjesh të shqyrtuara rreth 56 çështje, të cilat janë pjesë përbërëse e 

numrit total të çështjeve (68,650) 

- Produkti  8AD801 “Blerje Pajisje Zyre” - Njësia matëse - nr.institucioni  

- Në këtë produkt për periudhën raportuese, janë përfshirë shpenzimet e 

realizuara nga 6 gjykata në vlerën 501 mijë lekë. 

- Projekti M290072 - “Blerje Pajisje” Njësia matëse - nr.institucioni 

Në këtë produkt për periudhën raportuese, janë përfshirë shpenzimet e realizuara nga 

1 (një) gjykatë në vlerën 26 mijë lekë. 

Aneksi nr.3 - Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të 

performancës/produktit të programit - 01110 “Planifikim, menaxhim dhe 

administrim” për 8-mujorin e vitit 2020. 

Në funksion të objektivit të DPP-së, për realizimin e treguesve të performancës së 

këkëtij programi, janë përcaktuar 2 produkte, si më poshtë: 

- Produkti 92901AA -“Numri i vendimeve të marra nga KLGJ-ja” Njësia 

matëse - nr.vendimesh  

- Projekti M290072 - “Blerje Pajisje” Njësia matëse - nr.institucioni 

Në mënyrë të detajuar realizimi i këtyre produkteve do të shpjegohet në aneksin nr4.  

Aneksi nr. 4 - Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit – 03310 

“Buxheti Gjyqësor” për 8 mujorin e vitit 2020. 

Qëllimi kryesor për programin “Buxheti Gjyqësor” është: “Ofrimi efikas i 

shërbimeve dhe punë më e mirë në gjykatat e 3 niveleve”.  

Për realizimin e këtij qëllimi është përcaktuar si objektiv, “Përmirësimi i ofrimit të 

shërbimeve përmes novacionit dhe forcimit të strukturave dhe sistemeve të 

teknologjisë, që zhvillojnë koherencën, efikasitetin dhe efektshmërinë 

institucionale”, me tregues performance:  

1)  Sisteme të teknologjisë së informacionit, brenda standarteve ndërkombëtare 

në masën 96%. Për 8 mujorin, niveli faktik i treguesit të performancës është 

32.6% 

2) Infrastruktura e përmirësuar (ndërtesa, mjedise pune) në masën 58% Për 8 

mujorin , niveli faktik i treguesit të performancës është 19.7% 

Në masën e realizimit të treguesvë kanë ndikuar 5 produktet realizimi i të cilave 

paraqitet si më poshtë: 

Produkti A -“Çështje të gjykuara”  

Numri i çështjeve të parashikuara për vitin 2020, është 171,761. Parashikimi i numrit 

të çështjeve nga ana e gjykatave është kryer referuar tendencës së numrit të çështjeve 

ndër vite. Për periudhër raportuese janë realizuar 68,650 çështjë kundrejt 166,054 
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çështjevë sipas planit të risikuar vjetor, ose në masën 41%. Ky realizim është i lidhur 

me mungesat në strukturat organike të gjykatave me 85 gjyqtare si edhe situata e 

vështirë krijuar nga pandemia Covid-19 e cila solli pezullimin e aktivitet të gjykatave 

në zbatim të Vendimit nr.127 datë 10.03.2020 të KLGJ-së. “Për pezullimin e 

veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në të gjitha gjykatat në Republikën e 

Shqipërisë” 

Produkti M290066 - “Projekt zbatim për rikonstruksion të godinave” - Njësia 

matëse – nr. Institucioni. 

Për këtë pordukt u planifikua fondi në vlerën 10,740 mijë lekë. Ky fond është 

planifikuar për realizimin e projekteve në 3 gjykata. Realizimi faktik për këtë 

artikull është 118.8 mijë lekë nga 1 gjykatë. Fondi i planifikuar për Gj.Rr.Durrës 

është pezulluar për shkak të problemeve lidhur me sheshin e ndërtimit, i cili është 

bllokuar nga Bashkia e Rrethit Durrës, ndërsa Gj e Lartë është në fazën e përgatitjes 

së dokumentacionit. Përqindja e realizimit të treguesit për këtë produkt është 33%. 

Produkti M290068 - “Godina të rikonstruktuara” - Njësia matëse - nr.godina  

Në këtë produkt për vitin 2020, është planifikuar fondi në vlerën 95,120 mijë lekë, i 

planifikuar për realizimin e punimeve në nivel mirëmbajtje për 11 gjykata dhe fondi i 

pashpërndarë në programin 03310 “Buxheti Gjyqësor” në vlerën 48,720 mijë lekë, i 

planifikuar për riparimin e dëmeve të shkaktura nga tërmeti (në total 12). 

Nisur nga nevoja e gjykatave lidhur me emergjencën e kryerjes së punimeve për 

zhvillimin normal të aktivitet të tyre, KLGJ me Vendimin nr.252 datë 09.07.2020, 

vendosi transferimin e një pjese të këtij fondi në vlerën 8,435 mijë lekë për 6 gjykata 

duke bërë që numri i gjykatave të planifikuara të bëhet 18 gjykata.  

Produkt është realizuar nga 1gjykatë, ose në masën 6% kundrejt planit të rishikuar 

vjetor.  

Nga 17 gjykata që nuk e kanë realizuar: 1 gjykatë ka përfunduar punimet dhe është 

në fazën e likujdimit, 3gjykata, janë duke përfunduar punimet,1 gjykatë, është në 

fazën e vlerësimit të ofertave ndërsa 1 gjykatë është në fazën e përgatitjes së 

dokumentacionit. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës ka përfunduar punimet dhe 

likujdimin e tyre me fondet e saj në shpenzime operative, nisur nga vlera e vogël e 

investimit dhe nevoja emergjente e kryerjes së tyre. Nga muaji shtator do të fillojnë 

procedura e prokurimit te gjitha gjykata e tjera. 

Produkti 18AD801 “Blerje Pajisje Zyre” - Njësia matëse - nr.institucioni 

Për vitin 2020 dhe periudhën raportuese fondi i planifikuar për këtë projekt është 

18,740 mijë lekë për 18 gjykata. Për periudhën raportuese ky produkt është realizuar 

nga 9 gjykata ose në masën 50%. Nga 9 gjykata që nuk e kanë realizuar këtë produkt: 

1 gjykatë është në fazën e likujdimit të mallit ndërsa 8 gjykata e tjera do të kryejnë 

procedurat nga muaji shtator. 

Projekti M290072 - “Blerje Pajisje” Njësia matëse - nr.institucioni 
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Për vitin 2020 në këtë produkt u planifikua fondi në vlerën 33,800 mijë lekë për 26 

gjykata. Për periudhën raportuese ky produkt është realizuar nga 10 gjykata ose në 

masën 38%. Nga 16 gjykatat që nuk e kanë përfunduar; 4 janë në fazën e likujdimit 

të mallit, në 3 gjykata procedura është ankimuar në K.P.K dhe pritet vendimi i 

K.P.K. Gjykata e tjera janë në proces.  

Aneksi nr.4 - Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit 

“Planifikim, menaxhim dhe administrim” për 8- mujorin e vitit 2020. 

Për programin “Planifikim, menaxhim dhe administrim” qëllimi kryesor është 

“Përmirësimi i sistemit gjyqësor nëpërmjet vendimmarrjes së Këshillit lidhur me 

miratimin e akteve nënligjore në zbatim të ligjeve që përbëjnë paketën e reformës në 

drejtësi si dhe sigurimin e burimeve dhe kapaciteteve financiare të nevojshme”. 

Për realizimin e këtij qëllimi është përcaktuar si objektiv: “Vendosja e standardeve të 

larta të kapaciteteve njerëzore dhe institucionale të tij dhe përmirësimi i 

performancës së gjyqësorit në të tre nivelet” me tregues performance: 

1) Përqindja e stafit administrativ dhe administrativ gjyqësor të rekrutuar në 

masën 75%. Niveli faktik i treguesit të performancës për periudhën 

raportuese është 81%. (Nga 125 punonjës të miratuar janë rekrutuar 101 

punonjës) 

2) Magjistratë dhe ndihmës ligjorë të vlerësuar kundrejt totalit të kërkesave në 

masën 65%. Niveli faktik i treguesit të performancës për periudhën 

raportuese është 0% (36 magjistratë janë në proces vlerësimi) 

3) Numri i magjistratëve të emëruar kundrejt vendeve vakant në masën 55%. 

Niveli faktik i treguesit të performancës për periudhën raportuese është 53% 

(34 magjistratë të emëruar ndaj 64 vendeve të përhershmë) 

4) Përqindja e gjykatave të audituara, rreth 100% e tyre. Niveli faktik i treguesit 

të performancës për periudhën raportuese është 38.5% (Audituar 5 gjykata 

nga 13 që ishin planifikuar, shkak periudha e Covid-19) 

 

Masa e realizimit të treguesve të mësipërmë është e lidhur me 2 produkte, realizimi i 

të cilave është si më poshtë: 

Produkti 92901AA:-“Numri i vendimeve të marra nga KLGJ-ja”- Njësia matëse-

nr.vendimesh 

Gjatë përiudhës raportuese janë marrë 273 vendime nga KLGJ kundrejt 250 vendime 

të planifikuar. Ky produkt është realizuar plotësisht. 

Projekti M290072 - “Blerje Pajisje” Njësia matëse - nr.institucioni 

Për këtë produkt është planifikuar fondi në vlerën 49,600 mijë lekë. KLGJ ka 

realizuar pjesërisht këtë produkt në vlerën 286 mije lekë. 

 

Aneksi nr. 5- Raporti i projekteve me financim të brendshëm për 8-mujorin e 

vitit 2020  
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Mbështetur në objektivat e përcaktuara në Deklaratën e Politikës së Programit (DPP) 

si edhe në planin strategjik për ndërhyrjet në infrastukturën ndërtimore të godinave të 

gjykatave është kryer parashikimi i projekteve në investime për gjykatat dhe KLGJ-

në. Duke qënë se, në këtë aneks jepen të dhënat lidhur me realizimin e fondeve 

buxhetore në nivel projekti, në të njëjtin aneks janë përfshirë edhe të dhënat e KLGJ-

së në programin 01110, edhe pse është bërë evidentimi i tyre më vete. Kjo për të 

dhënë një pasqyrë të qartë dhe të përmbledhur rreth situatës së realizimit të 

projekteve për të dyja programet.  

Fondi i akorduar për vitin 2020 në shpenzime kapitale, për grupin buxhetor “Këshilli 

i Lartë Gjyqësor” është në total 208,000 mijë lekë. Për periudhën raportuese fondi i 

planifikuar është 194,400 mijë lekë nga të cilat 155,500 mijë lekë në programin 

03310 dhe 38,900 mijë lekë në programin 01110. Realizimi faktik është 11,488 mijë 

lekë (ose në masën 6% të rakorduar edhe me sistemin SIFQ). Nga të cilat, 11,202 

mijë lekë është realizimi faktik për programin 03310 “Buxheti Gjyqësor" dhe 286 

mijë lekë është vlera e realizuar në programin 01110 “Planifikim, menaxhim dhe 

administrim”. Ky realizim është i lidhur me situatën e vështirë krijuar nga pandemia 

Covid-19. Në kushte e pandemisë, KLGJ me Vendimin nr. 127, datë 10 mars 2020, 

pika 1, vendosi “Pezullimin e veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore në të gjitha 

gjykatat e vendit, të juridiksionit të përgjithshëm dhe të posaçëm, për shkak të 

situatës së krijuar nga infeksioni i përhapur Covid-2019”. Gjithashtu si rezultat i po 

kësaj situate të jashtëzakonshme, me daljen e njoftimit të A.P.P nr.2371, 

dt/31/03/2020, për pezullimin e shpalljes së procedurave të reja të prokurimit publik, 

si dhe atyre që janë në proces për shkak të gjëndjes nga COVID-19, gjykatat dhe 

KLGJ -ja deri në muajin qershor pezulluan të gjitha procedurat e prokurimeve. 

Ndërkohë në disa gjykata vijon të punohet më staf të reduktuar për shkak të 

infektimit me Covid-19. Për rrjedhojë procedurat e prokurimit janë shtyrë dhe 

realizimi i tyre në kohë është bërë i pamundur. Në mënyrë më të detajuar situata 

paraqitet si më poshtë: 

Fondi i planifikuar në investime për periudhën vjetore dhe raportuese është i detajuar 

në 4 projekte sipas tabelës së mëposhtme: 

 

Kodi i 

Projektit 
Emërtimi 

Fondi i 

planifikuar 

vjetor 

(000/Lekë) 

Fondi i 

planifikuar 

për 

periudhën 

raportuese 

(000/Lekë) 

Realizimi 

Faktik 

(000/Lekë) 

M290066 
Projekt zbatimi 

për godina  
(3 gjykata) 

10,740 10,740 118.8 

M290068 
Godina të 

rikonstruktuara  
95,120 92,220 2,770.8 
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M290072 
Blerje Pajisje 
 (26 gjykata +KLGJ 

programi 01110) 

83,400 72,700 4,367.7 

18AD801 
Blerje Pajisje Zyre  

(18 Gjykata) 
18,740 18,740 4,231 

Totali 208,000 194,400 11,488.3 

 

1) Projekti M290066 - “Projekt zbatim për godina”  

Vlera e fondit të planifikuar në këtë projekt është 10,740 mijë lekë. Nga 3 gjykata të 

planifikuar për këtë projekt 2 gjykata nuk e kanë realizuar fondin ndërsa 1 gjykatë ka 

përfunduar realizimin e projektit në vlerën 118.8 mijë lekë. Fondi përfshin projekt 

zbatimin për godinat e  gjykatave si më poshtë: 

Gjykata e Lartë 

Është detajuar fondi 300 mijë lekë në zërin projekt, i nevojshëm për hartimin e 

projektit dhe dokumentacionit teknik për formatimin e dhomës së serverit sipas 

“Rregullores për ndërtimin e dhomës së serverave”, publikuar nga Agjencia 

Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit. Gjykata nuk ka realizuar këtë projekt. 

Gjykata (me ndihmën e ekpertëve të AKSH-it për përgatitjen e specifikimeve 

teknike), është në fazën përgatitjes së dokumentacionit. Gjykata do të përfundojë 

këtë projekt deri në fund të vitit. 

Gjykata e Rrethit Durrës 

Për këtë gjykatë është detajuar fondi 10,300 mijë lekë, i nevojshëm për hartimin e 

projektit të zbatimit për ndërtimin e godinës së re të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Durrës. Fondi u planifikua bazuar në kushtet dhe nevojën e kësaj gjykatë për një 

godinë që të plotësojë zhvillimin sa më të mirë të aktivitetit të saj. Me shkresën 

nr.1600 datë 22.06.2020 drejtuar KLGJ-së, gjykata, parashtroi problemet lidhur me 

realizimin e këtij projekti si rezultat i bllokimit të sheshit të ndërtimit nga Bashkia e 

Rrethit Durrës. Sipas rekomandimeve të KLGJ-së me shkresën 2944/1 prot, datë 

21.07.2020, gjykata ka pezulluar realizimin e këtij fondi. 

Gjykata e Rrethit Fier  

Për këtë gjykatë është parashikuar fondi 140 mijë lekë, për hartimin e projektit për 

rikonstruksionin e rrjetit elektrik të godinës së kësaj gjykate, i cili rezulton të jetë i 

amortizuar dhe ka nevojë për rehabilitim. Gjykata ka përfunduar realizimin e 

projektit dhe është bërë likujdimi në vlerën 118.8 mijë lekë.  

2) Projekti M290068 - “Godina të rikonstruktuara” 

Në këtë projekt për vitin 2020, është planifikuar fondi në vlerën 95,120 mijë lekë, i 

cili përfshin fondin në vlerën 46,400 mijë lekë i planifikuar për realizimin e 

punimeve në nivel mirëmbajtje për 11 gjykata dhe fondi i pashpërndarë në programin 
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03310 “Buxheti Gjyqësor” në vlerën 48,720 mijë lekë, i planifikuar për riparimin e 

dëmeve të shkaktura nga tërmeti. 

Tërmeti i datës 26 nëntor 2019, shkaktoi dëmtime në disa gjykata. Me shkresën 

nr.8166/2 prot, datë 24.12.2019 Ministria e Drejtësisë njoftoi se u ngrit një komision 

për vlerësimin e dëmeve nga tërmeti në godinat e gjykatave. Nisur nga nevoja e 

gjykatave lidhur me emergjencën e kryerjes së punimeve për zhvillimin normal të 

aktivitet të tyre, si dhe nga paqartësimi i situatës se cili ishte institucioni përgjegjës 

për riparimin e dëmeve nga tërmeti, fondi u mbajt i padetajuar në programin 03310 

“Buxheti Gjyqësor”. Në muajin korrik në mungesë të përgjigjes nga institucionet 

përkatëse, nisur nga nevoja emergjente e kryerjes së punimeve për zhvillimin normal 

të aktivitetit të gjykatave, KLGJ me Vendimin nr. 252 datë 09.07.2020, vendosi 

transferimin e një pjese të këtij fondi në vlerën 8,435 mijë lekë për 6 gjykata duke 

bërë që numri i gjykatave të planifikuara të bëhet 17gjykata.  

Plani për periudhën raportuese në këtë projekt, është 92,220 mije lekë për 13 

gjykata. Nga këto: 

- 1 gjykatë – Gjykata e Apelit Durrës - ka realizuar këtë projekt është 2,770.8 

mijë lekë nga 14,000 mijë të planifikuara. Diferenca e papërdorur është si 

rezultat i pamundësisë së realizimit të shtesës anësore të objektit, për shkak të 

amortizimit të godinës ekzistuese, planifikuar për t’u realizuar. 

- 1 gjykatë – Gjykata e Apelit Gjirokastër - ka përfunduar punimet dhe është në 

fazën e likujdimit në vlerën 474.6 mijë lekë nga 580 mijë lekë të 

planifikuara. 

- 3 gjykata – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë, Mat dhe Gjykata e Posacme e 

Shkallës së Parë për KKO, kanë filluar punimet sipas kontratave të lidhura në 

vlerën 3,211 mijë lekë nga 3,460 mijë lekë të planifikuara dhe janë duke 

përfunduar realizimin e kontratës.  

- 1 gjykatë, - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë - ka filluar procedurat dhe 

është në fazën e vlerësimit të ofertave me një fond të planifikuar prej 27,175 

mijë lekë  

- 1 gjykatë – Gjykata e Lartë - është në fazën e përgatitjes së dokumentacionit 

me fond të planifikuar në këtë projekt me vlerë 500 mijë lekë,. 

- 1 gjykatë –Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës - ka përfunduar punimet dhe 

likujdimin e tyre me fondet e saj në shpenzime operative, nisur nga vlera e 

vogël e investimit prej 385 mijë lekë dhe nevoja emergjente e kryerjes së 

tyre. 

- 5 gjykata – Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, Krujë, Fier, Kurbin dhe 

Gjykata e Posacme e Apelit KKO - me një fond të planifikuar 5,835 mijë 

lekë do të fillojnë procedurat e prokurimit gjatë muajit shtator, sipas 

raportimit të vetë gjykatave. 

 

3) Projekti-18AD801 “Blerje Pajisje Zyre”  
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Për vitin 2020 dhe periudhën raportuese fondi i planifikuar për këtë projekt është 

18,740 mijë lekë. Realizimi për periudhën raportuese është 4,231 mijë lekë. 

Ky fond është planifikuar të plotësojë nevojat e 18 gjykatave me mobilje dhe pajisje 

për salla dhe ambiente të tjera pune, pajisje sigurie dhe pajisje të tjera. Investimi 

është i rëndësishëm për garantimin e kushteve të punës, sigurisë e të gjykimit si dhe 

solemnitetin gjatë proceseve gjyqësore.  

Sipas natyrës së përdorimit ky fond përbëhet nga: 

-pajisje sigurie në vlerën 4,720 mijë lekë, ndërsa realizimi 431.4 mijë lekë,  

- pajisje të tjera në vlerën 6,440 mijë lekë, ndërsa realizimi 2,077 mijë lekë, dhe 

- pajisje dhe mobilje në vlerën 7,580 mijë lekë dhe realizimi 1,722.8 mijë lekë.  

Në total, për periudhën raportuese, fondi në terma sasiorë është realizuar në 9 

gjykata, nga 18 të planifikuara, ose në vlerën 4,231 mijë lekë nga 12,330 mijë lekë. 

Ndërkohë këto gjykata vazhdojnë realizimin e fondit të mbetur pa likujduar. 

Nga 9 gjykata që nuk e kanë realizuar këtë projekt:  

- 1 gjykatë më fondin e planifikuar për këtë projekt më vlerë 650 mijë lekë, ka 

përfunduar procedurat e prokurimit dhe është në fazën e likujdimit të mallit në 

vlerën 444 mijë lekë 

-  8 gjykatat e tjera me një fond të planifikuar 6,160 mijë lekë, do të fillojnë 

procedurat në muajin shtator. 

4) Projekti M290072 - “Blerje Pajisje”  

Fondi i planifikuar në këtë projekt për vitin 2020 për grupin buxhetor “Këshilli i 

Lartë Gjyqësor” është 83,400 mijë lekë, nga të cilat 33,800 mijë lekë në programin 

03310 “Buxheti Gjyqësor” dhe 49,600 mijë lekë për programin 01110 “Planifikim, 

menaxhim dhe administrim”. 

Për periudhën raportuese fondi i planifikuar në këtë projekt për të dy programet është 

është 72,700 mijë lekë, ndërsa realizimi faktik është 4,367.7mijë lekë. 

 Programin 03310 -“Buxheti Gjyqësor”  

Për periudhën raportuese fondi i planifikuar në këtë program është 33,800 mijë lekë, 

i detajuar për 26 gjykata. Ky fond ështe planifikuar për përmirësimin e 

infrastrukturës elektronike dhe mirëfunksionimin e sistemeve të instaluara të 

gjykatave, i nevojshëm për të garantuar vazhdimin normal të punës si dhe për të 

ruajtur standardin e arritur në drejtim të dixhitalizimit të proçesit të gjykimit.  

Realizimi faktik është 4,082 mijë lekë, nga 4,510 mijë lekë të planifikuara në 10 

gjykata . 

 Nga 16 gjykata që nuk e kanë përfunduar realizimin e këtij projekti; 

- 4 gjykata kanë përfunduar procedurat e prokurimit dhe janë në fazën e 

likujdimit të mallit në vlerën 7,045 mijë lekë nga 8,110 mijë lekë të 

planifikuara.  
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- Në 3 gjykata si rezultat i ankimimeve nga operatorët, janë pezulluar 

procedurat e prokurimit të fondit në vlerën 9,250 mijë lekë nga K.P.K. Pritet 

vendimi i K.P.K-së 

- 9 gjykata do të fillojnë procedurat e prokurimit nga muaji shtator për fondin 

në vlerën 11,930 mijë lekë.  

Programi 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim”. 

Për periudhën raportuese fondi i planifikuar në këtë program është 38,900 mijë lekë 

dhe realizimi është 286 mijë lekë. Fondi është përdorur për të prokuruar tunelin 

disinfektues anticovid-19. Realizimi në këtë masë është i lidhur me disa faktor si; 

pezullimi i aktivitetit të KLGJ-së me vendimin nr. 127, datë 10 mars 2020, daljen e 

njoftimit të A.P.P. nr. 2371 dt/31/03/2020, për pezullimin e shpalljes së procedurave 

të reja të prokurimit publik, si dhe atyre që janë në proces për shkak të gjëndjes nga 

COVID-19. Gjithashtu në fund të muajit gusht dhe në fillim të muajit shtator, KLGJ-

ja ka bërë transferimin nga godina ekzistuese për tek godina e re “Poli i Drejtësisë”, 

ku do të zhvillojë aktivitetin e saj. KLGJ-ja është duke vazhduar procedurat e 

prokurimit. Deri në fund të vitit pritet të rritet masa e realizimit në investime. 

Bashkëlidhur do të gjeni anekset e monitorimeve për të dy programet e grupit 

buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor”. 
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