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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 2021 

 

Me ligjin nr. 137/2020, datë 16.12.2020 “Për buxhetin e vitin 2021”, është miratuar buxheti i 

shtetit për vitin 2021, pjesë e të cilit është edhe buxheti për grupin buxhetor ”Këshilli i Lartë 

Gjyqësor”. Fondet buxhetore të këtij grupi buxhetor, për vitin 2021, janë miratuar të detajuara 

në tre programe buxhetore; 

- Programi buxhetor 01110, “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”, ku përfshihen 

fondet buxhetore, për funksionimin e veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

- Programi buxhetor 03310, “Buxheti Gjyqësor”, ku përfshihen fondet buxhetore, për 

funksionimin e veprimtarisë së gjykatave në të tre nivelet.  

- Programi buxhetor 01140, “Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë”, ku 

përfshihen fondet buxhetore, për funksionimin e veprimtarisë së Qendrës së Teknologjisë 

së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë, miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave 

nr. 972, datë 02.12.2020 “Për organizimin, funksionimin e përcaktimin e kompetencave të 

Qendrës së Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë”. 

Qëllimi kryesor për programin “Planifikim, menaxhim dhe administrim” 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: “KLGJ-ja do të angazhohet në 

vendosjen e standardeve të larta të kapaciteteve njerëzore dhe institucionale të saj si dhe për 

përmirësimin e përformancës së gjyqësorit në të tre nivelet” me tregues performance: 

1. Akte nënligjore të hartuara dhe miratuara nga KLGJ-ja kundrejt totalit të vendimeve të marra 

vjetore, në masën 75%.  

2. Përqindja e punonjësve të KLGJ-së të trajnuar në masën 50%.  

3. Përqindja e stafit administrativ dhe administrativ gjyqësor të rekrutuar në masën 50%.  

4. Magjistratë të vlerësuar kundrejt totalit të magjistratëve në masën 30%.  
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5. Numri i magjistratëve të emëruar transferuar, promovuar dhe shkarkuar kundrejt totalit të 

përgjithshëm të magjistratëve në masën 12%.  

6.Përqindja e gjykatave të audituara, rreth 34% e tyre.  

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; “Të përmirësohet ofrimi i shërbimeve 

përmes novacionit dhe forcimit të strukturave dhe sistemeve të teknologjisë, që zhvillojnë 

koherencën, efikasitetin dhe efektshmërinë institucionale”, me tregues performance: 

1. Përmirësimi, ose ngritja e sistemeve të teknologjisë së informacionit, të cilat përmbushin 

standartet ndërkombëtare dhe rrisin efikasitetin në ofrimin e shërbimeve, sipas ritmeve të 

ndryshimeve të teknologjisë, në masën 96%.  

2. Vlerësimi dhe përmirësimi i infrastrukturës gjyqësore (ndërtesa, mjedise pune), për të 

garantuar standarte bashkëkohore në përmbushjen e detyrave kushtetuese dhe ofrimin dinjitoz 

të shërbimit për publikun, në masën 58%.  

Programi i ri buxhetor “Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë” (shkurtimisht 

QTI), ka për qëllim: “Përcaktimi i prioriteteve, politikave dhe standardeve, në lidhje me 

sistemet e teknologjisë së informacionit në sistemin e drejtësisë”.  

Për realizimin e këtij qëllimi është përcaktuar si objektiv “Angazhimi i QTI - së, për garantimin 

e arritjes së standardeve të BE për teknologjinë e informacionit dhe komunikimit” me tregues 

performance: 

Përmirësimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit në sistemin e drejtësisë në masën 50%.  

Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programeve raportohet në fund të vitit, pasi 

treguesit që analizojnë përcaktohen qartë vetëm në nivel realizimi vjetor dhe jo 8 mujor. Për 

këtë arsye, te dhënat për ANEKSI nr. 3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të 

performancës/produkteve të programit" dhe ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit të objektivave 

të politikës së programit" së bashku me analizën e këtyre të dhënave do të raportohen në 

raportimin vjetor të monitorimeve. 

Në vijim jepen të dhëna për realizimin e fondeve buxhetore për Sistemin Gjyqësor për 8-

mujorin e vitit 2021. 

Aneksi nr.1 – Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve, për 8mujorin e vitit 2021. 

Buxheti i miratuar me ligjin 137/2020 “Për buxhetin e viti 2021”, për të tre programet buxhetore 

në fillim të vitit ishte 3,444,200 mijë lekë, i ndarë përkatësisht:  

 Programi 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim” në vlerën 297,200 mijë lekë.  

 Programi 03310 - “Buxheti Gjyqësor” në vlerën 3,138,500 mijë lekë.  

 Programi 01140 “Mbështetje për Teknologjinë e Sistemit të Drejtesisë” në vlerën 8,500 

mijë lekë. 
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Gjatë vitit janë bërë disa ndryshime të cilat janë reflektuar edhe në vlerën e fondeve të secilit 

program: 

 

1) Ministria e Financave dhe Ekonomisë me Udhëzimin Plotësues nr. 4, datë 25.01.2021, “Për 

zbatimin e buxhetit të viti 2021”, ka miratuar çeljen e fondit të veçantë për Këshillin e Lartë 

Gjyqësor në vlerën 4,500 mijë lekë. KLGJ me shkresën nr. 608 prot., datë 05.02.2021 drejtuar 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, ka kërkuar detajimin e këtij fondi në: 

 Programin 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim”, në vlerën 1,200 mijë lekë.  

 Programin 03310 - “Buxheti Gjyqësor” në vlerën 3,200 mijë lekë.  

 Programin 01140 “Mbështetje për Teknologjinë e Sistemit të Drejtesisë”, 100 mijë lekë.  

Ministria e Financave me shkresën nr 1381/27 datë 16.02.2021, ka miratuar këtë detajim. 

2) Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr.11616 datë 12.07.2021, ka përcjellë 

pakësimin e fondit për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor”, sipas Aktit Normativ nr. 

26 datë 22.06.2021, në vlerën 80,000 mijë lekë. Ky fond është pakësuar totalisht në programin 

03310 të këtij grupi buxhetor. 

Buxheti i rishikuar vjetor për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor”, është 3,368,700 mijë 

lekë i ndarë përkatësisht:  

 Programi 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim” në vlerën 298,400 mijë lekë,  

 Programi 03310 - “Buxheti Gjyqësor” në vlerën 3,061,700 mijë lekë, 

 Programi 01140 “Mbështetje për Teknologjinë e Sistemit të Drejtesisë” në vlerën 8,600 

mijë lekë.  

Për periudhën janar-gusht për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor” buxheti i planifikuar 

është 2,645,500 mijë lekë, nga të cilat: 

 Programin 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim”në vlerën 249,100 mijë lekë.  

 Programin 03310 - “Buxheti Gjyqësor” në vlerën 2,389,050 mijë lekë.  

 Programin 01140 “Mbështetje për  Teknologjinë e Sistemit të Drejtesisë”, 7,350 mijë lekë.  

Realizimi faktik për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor” është 1,775,447 mijë lekë, 

ose në masën 67% kundrejt planit të periudhës janar - gusht (të rakorduara edhe me sistemin 

SIFQ. Nga të cilat: 

 Programin 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim”në vlerën 158,716 mijë lekë, 

ose në masën 64 %, kundrejt planit të periudhës raportuese dhe në masën 53% referuar planit 

të rishikuar vjetor  

 Programin 03310 - “Buxheti Gjyqësor” në vlerën 1,616,731 mijë lekë, ose në masën 68 % 

kundrejt planit të periudhës raportuese dhe në masën 53% referuar planit të rishikuar vjetor.  

 Programin 01140 “Mbështetje për Teknologjinë e Sistemit të Drejtesisë”, nuk është 

realizuar.  

Në mënyrë grafike plani dhe fakti për secilin program paraqiten si më poshtë; 
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Në këtë masë realizimi kanë ndikuar mungesat në strukturat organike të sistemit gjyqësor, 

situata e vështirë e krijuar sidomos në muajt e parë të vitit për shkak të pandemisë Covid-19, e 

cila ka kushtëzuar aktivitetin e sistemit gjyqësor. Shtyrja e procedurave të prokurimit për efekt 

të mungesës së stafit (nga infektimet me Covid-19) në komisionet e prokurimeve, anullimit të 

procedurave për mosplotësimin e specifikimeve teknike nga ana e OE, ose për mosparaqitje të 

tyre. Kjo ka kërkuar përsëritje të procedurave të prokurimit, gjë që ka sjellë edhe zgjatjen e tyre 

në kohë dhe mos realizimin e plotë të fondeve. KLGJ-ja dhe gjykatat vazhojnë procedurat e 

prokurimit si në shpenzime korrente ashtu edhe në investime. Vazhdojnë shlyerjet e detyrimeve 

ndaj të tretëve për shërbimet e marra, si edhe likuidimi pjesor i kontratave vjetore në përputhje 

me kushtet kontraktore. Pritet që deri në fund të vitit, të kemi një rritje të masës së realizimit të 

fondeve. 

Përveç fondeve buxhetore gjykatat kanë përdorur edhe një pjesë të të ardhurave të krijuara prej 

tyre. Për periudhën raportuese realizimi i shpenzimeve nga të ardhurat jashtë limitit (vetëm për 

programin 03310 - Buxheti Gjyqësor) është 5,751 mijë lekë, nga të cilat 5,028 mije lekë në 

shpenzime operative dhe 723 mijë lekë në investime (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ). 

Në mënyrë më të detajuar të dhënat për të 3 programet paraqiten në aneksin nr. 2. 

 

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

2021. 

Programi - 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” 

 

Buxheti i alokuar me ligjin e buxhetit për Këshillin e Lartë Gjyqësor në këtë program, në fillim 

të vitit 2021, ishte 297,200 mijë lekë. Gjatë kësaj periudhe ky buxhet është rishikuar si rezultat 
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i akordimit të fondit të veçantë në vlerën 1,200 mijë lekë. Buxheti vjetor i rishikuar është 

298,400 mijë lekë. Për periudhën raportuese, buxheti i rishikuar është 249,100 mijë lekë, nga 

të cilat 227,100 mijë lekë për shpenzime korrente dhe 22,000 mijë lekë në investime.  

Realizimi faktik për periudhën raportuese është 158,716 mijë lekë ose në masën 64%, të planit 

të rishikuar të periudhës raportuese (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ). 

“Artikulli 600 + 601” - Buxheti vjetor i alokuar në shpenzime personeli për këtë program në 

fillim të vitit është 215,000 mijë lekë, për periudhën raportuese buxheti është 171,900 mijë 

lekë dhe realizimi faktik 118,654 mijë lekë ose në masën 69 % të tij (të rakorduara edhe me 

sistemin SIFQ). Numri i punonjësve të KLGJ-së i miratuar me ligj për vitin 2021 është 125 

punonjës ndërsa aktualisht janë 108 punonjës pra ka një mungesë me 17 punonjës, e cila ka 

ndikuar në masën e realizimit të këtij artikulli.  

“Artikulli 602” - Buxheti vjetor i alokuar në “Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera” 

për këtë program është 60,200 mijë lekë , ndërsa vlera e buxhetit të rishikuar vjetor është 

59,000 mijë lekë. Me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 8524/1 prot., datë 

20.05.2021, u miratua kërkesa e KLGJ-së (shkresa nr. 2150 prot., datë 12.05.2021 drejtuar 

MFE), lidhur me transferimin e fondit në vlerën 1,200 mijë lekë nga shpenzime operative 

(artikulli 602) në artikullin 606 për mbulimin e shpenzimeve të telefonisë celulare për 

funksionarët përfitues, në zbatim të Udhëzimit Plotësues nr. 4 datë 25.01.2021, “Për zbatimin 

e buxhetit të vitit 2021”.  

Për periudhën raportuese fondi i planifikuar është 52,800 mijë lekë, ndërsa realizimi faktik 

është 25,210 mijë lekë ose në masën 48% (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ). Fondi ka 

shërbyer për plotësimin e nevojave të stafit të KLGJ-së me materiale e shërbime zyre, 

dizinfektimi i ambjenteve të godinës, si dhe janë kryer likuidimet e shpenzimeve të shërbimeve 

ndaj të tretëve etj. Ndërkohë, vijon likuidimi i pjesshëm i kontratave vjetore, për shërbim 

printimi dhe fotokopjimi si dhe shërbim mirëmbajtje automjetesh, interneti, vlera e të cilave po 

likuidohet gradualisht gjatë vitit, në përputhje me kushtet e kontratave. KLGJ-ja vazhdon 

procedurat e prokurimit. 

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

për programin 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” për vitin 2021, është 1,200 mijë 

lekë. Sikurse u citua më sipër Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 8524/1 

prot., datë 20.05.2021, miratoi transferimin e fondit në vlerën 1,200 mijë lekë nga shpenzime 

operative (artikulli 602) në artikullin 606 “Transferta për Buxhete Familjare dhe Individë” për 

mbulimin e shpenzimeve të telefonisë celulare për funksionarët përfitues. Për këtë arsye 

buxheti i rishikuar vjetor, në këtë artikull është 2,400 mijë lekë. Fondi i përdorur gjatë kësaj 

periudhe është 355 mijë lekë (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ). 

“Artikulli 231” - Buxheti vjetor për shpenzime kapitale, në këtë program, është 22,0000 mijë 

lekë, i detajuar në dy produkte.  

I. Produkti M290072 (Blerje pajisje) në vlerën 19,000 mijë lekë të cilat do të shërbejnë për; 

- Blerjen e pajisjeve për orendi për zyra. 
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- Blerjen e pajisjeve për lidhjen e gjykatave me datacenter-in (router), 

- Krijimin e sistemit Next Generation Fireëall (ndryshe emërtohet muri mbrojtës).  

- Blerjen e kompjuterave (PC) dhe disa laptopa duke u bazuar në nevojat e identifikuara, për 

arsye të amortizimit të pajisjeve kompjuterike ekzistuese si dhe për shkak të plotësimit 

gradual të strukturës organike të KLGJ-së.  

- “Pajisje audio-vizuale” për realizimin e sistemit Video-Konferencë i lëvizshëm me ekran 

interaktiv. Investimi për këtë grup shpenzimesh merr një rëndësi të veçantë në kushtet e 

pandemisë aktuale COVID-19. Ky sistem do të sigurojë zhvillimin e mbledhjeve plenare të 

KLGJ-së, nëpërmjet një platforme on-line, me video-konferencë. Ky sistem do të jetë për 

përdorim nga secili punonjës i administratës së KLGJ-së, kur lind nevoja dhe mund të 

inkorporohet në çdo ambient të institucionit.  

Produkti është realizuar në vlerën 11,503 mijë lekë. Fondet janë përdorur për blerje pajisje 

audiovizuale, pajisje teknike, libra për fond bibloteke, pajisje për  routerin, etj. Klgj-ja vazhdon 

procedurat e prokurimit dhe pritet që deri në fund të vitit të realizohet plotësisht produkti. 

II. Produkti M290057 “Rikonstruksion Ndërtimi”, në vlerën 3,000 mijë lekë, për përshtatjen 

dhe adaptimin e ambjenteve në zyra sipas drejtorive apo departamenteve respektive, duke u 

bazuar në nevojat e identifikuara për këto shpenzime në ndërtesën e re “Poli i Drejtësisë”, me 

qëllim sigurimin e mirëfunksionimit të aktivitetit të institucionit. Produkti është realizuar në 

vlerën 2,994 mijë lekë, ose në masën 100%. 

Realizimi faktik në artikullin 231 në total për këtë program është 14,497 mijë lekë, ose në 

masën 66 %, kundrejt planit të periudhës raportuese (të rakorduar edhe me sistemin SIFQ). 

Deri në fund të vitit pritet të rritet masa e realizimit të fondeve të këtij programi. 

I- Programi - 03310 “Buxheti Gjyqësor” 

 

Fondi i akorduar për këtë program për vitin 2021, ishte 3,138,500 mijë lekë.  

Buxheti u rishikua si rezultat i akordimit të fondit të veçantë në vlerën 3,200 mijë lekë dhe 

pakësimit të fondit në këtë program sipas Aktit Normativ nr. 26, datë 22.06.2021, në masën 

80,000 mijë lekë. Buxheti i rishikuar vjetor është 3,061,700 mijë lekë, i ndarë në 2,883,700 

mijë lekë për shpenzime korrente dhe 178,000 mijë lekë për shpenzime kapitale.  

Për periudhën raportuese buxheti për këtë program është 2,389,050 mijë lekë, i ndarë 

përkatësisht; 2,211,050 mijë lekë, në shpenzime korrente dhe 178,000 mijë lekë, në shpenzime 

kapitale.  

Realizimi faktik për periudhën raportuese është 1,616,731 mijë lekë, ose në masën 68% të 

planit të rishikuar të periudhës progresive (të rakorduara edhe me SIFQ). 

Në mënyrë të detajuar për çdo artikull situata paraqitet si më poshtë: 

a) “Artikulli 600 + 601” – Në “shpenzime personeli” , buxheti vjetor i alokuar për këtë 

program është 2,525,500 mijë lekë. Gjatë kësaj periudhe buxheti është rishikuar në muajin 
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qershor me Aktin Normativ nr. 26 datë 22.06.2021, (pakësim fondi në vlerën 80,000 mijë 

lekë).  

Në muajin korrik me Vendimin e KLGj-së nr.326, datë 22.07.2021 dhe miratuar nga Ministria 

e Financave dhe Ekonomisë me shkresën. Nr.13250/1 prot., datë 30.07.2021, fondet që 

rezultonin të lira në këtë zë në vlerën 28,000 mijë lekë, u transferuan në artikullin 602 

(shpenzime operative). Ky transferim do të shërbejë për plotësimin e fondit të nevojshëm për 

likuidimin e kontratës vjetore të shërbimit të rojeve dhe sigurisë në gjykata.  

Buxheti i rishikuar vjetor është 2,417,500 mijë lekë. Buxheti i periudhës raportuese është 

1,789,550 mijë lekë, ndërsa realizimi faktik në shpenzime personeli është 1,373,186.5 mijë 

lekë, ose në masën 77% (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ).  

Realizimi në këtë masë është i lidhur me mungesat në sistemin gjyqësor. Numri i punonjësve 

të Sistemit Gjyqësor i miratuar me ligj për vitin 2021, është 1,679 vetë, nga këto; 1,548 vetë 

është organika e stafit gjyqësor, 125 vetë janë punonjës të stafit të KLGJ-së dhe 6 vetë është 

numri i punonjësve të QTI-së. Numri faktik i punonjësve për periudhën janar - gusht për 

sistemin gjyqësor është 1,462 punonjës, ndërsa mungesat janë 217 vetë si më poshtë: 

 

Institucioni Struktura organizative Nr. faktik diferenca 

Gjykatat 1548 1354 194 

KLGJ 125 108 17 

QTI 6 0 6 

Totali 1679 1462 217 

 

Aktualisht në gjykata ka mungesa me 194 punonjës; nga të cilët 71 janë gjyqtarë dhe 123 janë 

punonjës të administratës. Numri i punonjësve të KLGJ-së, i miratuar me ligj është 125 

punonjës ndërsa aktualisht janë 108 punonjës, pra ka një mungesë me 17 punonjës, si dhe 6 

punonjës të planifikuar për QTI-në.  

b) “Artikulli 602” – Buxheti vjetor i alokuar në fillim të vitit në Shpenzime për Mallra dhe 

Shërbime të Tjera është 435,000 mijë lekë. Me shkresën nr 8524/1, datë 25.05.2021, Ministria 

e Finanacave dhe Ekonomisë miratoi kërkesën e KLGJ-së, për transferimin e fondeve 

buxhetore të parashikuara për shërbimin e telefonisë celulare nga shpenzime operative (artikulli 

602) dhe transferimin e tyre në artikullin 606 (Transferta tek individët) në vlerën 1,650 mijë 

lekë. Fondi do të shërbejë për mbulimin e shpenzimeve të telefonisë celulare për funksionarët 

përfitues të gjykatave, sipas pikës 4 të Udhëzimit Plotësues nr. 4 datë 25.01.2021, “Për zbatimin 

e buxhetit të vitit 2021”.  

Gjithashtu në muajin korrik me Vendimin e KLGj-së nr.326, datë 22.07.2021 dhe miratuar nga 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën. Nr.13250/1 prot., datë 30.07.2021, fondet 

që rezultonin të lira në Artikullin 600 (paga) të këtij pogrami, në vlerën 28,000 mijë lekë, u 

transferuan në artikullin 602 (shpenzime operative). Ky transferim do të shërbejë për 
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plotësimin e fondit të nevojshëm për likuidimin e kontratës vjetore të shërbimit të rojeve dhe 

sigurisë në gjykata.  

Për sa më sipër, buxheti i rishikuar vjetor është 461,350 mijë lekë, ndërsa buxheti i periudhës 

raportuese është 416,650 mijë lekë.  

Realizimi faktik është 224,035 mijë lekë, ose në masën 54% (të rakorduara edhe me sistemin 

SIFQ). Gjykatat gjatë kësaj periudhe, kanë shlyer detyrimet mujore për shërbime si energji 

elektrike, ujë, telefon, postë dhe shërbimin korrier. Janë likuiduar shpenzime transporti, 

shpenzime mirëmbajtje, shpenzime për dieta, udhëtime etj. 

Ndërkohë vazhdon realizimi i kontratave vjetore si shërbimi i rojeve të sigurisë për gjykatat, 

mirëmbajtja e programit alpha cloud, mirëmbajtja e sistemit ICMIS dhe RDA, shërbim 

interneti, likuidimi i të cilave bëhet në mënyrë pjesore gjatë vitit, në përputhje me kushtet e 

përcaktuara në kontratë. 

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

Individë” në Buxhetin Gjyqësor për vitin 2020, është 3,200 mijë lekë. Ky fond është rishikuar 

në vlerën 1,650 mijë lekë, sikurse u citua më sipër dhe do të shërbejë për kompesimin e 

funksionarëve përfitues të telefonisë celulare, në gjykatat e tre niveleve. Buxheti i rishikuar 

vjetor në këtë artikull është 4,850 mijë lekë. Gjatë periudhës janar-gusht është përdorur për 

nevojat e gjykatave fondi në vlerën 2,166 mijë lekë, (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ).  

d) “Artikulli 231” - Buxheti vjetor dhe ai i periudhës raportuese i alokuar në “Shpenzime 

kapitale të trupëzuara”, për këtë program, është 178,000 mijë lekë. Mbështetur në nevojat e 

gjykatave, fondi është i detajuar në 5 produkte. Vlera për secilin produkt sipas planit në fillim 

të vitit ishte; 

1- Produkti 18AD805 “Blerje software” fondi në vlerën 63,500 mijë lekë, për blerje liçensa 

patenta e software nga KLGJ-ja.  

2- Produkti M290068 “Ndërtim i ri dhe rikonstruksion i plotë dhe i pjesshwm” me vlerë 

21,800 mijë lekë, për kryerjen e punimeve në nivel mirëmbajtje në 5 gjykata. 

3- Produkti 18AD801 “Blerje pajisje zyre” me vlerë 40,000 mijë lekë, për blerje pajisje zyre 

për nevojat e 22 gjykatave. 

4- Produkti M290072 “Blerje pajisje” në vlerën 46,300 mijë lekë, për blerjen e pajisjeve 

elektronike për 38 gjykata. 

5- Produkti M290075 “Blerje mjete motorike”në vlerë 6,400 mijë lekë për prokurimin e 2 

automjeteve dhe 9 motoçikleta. 

Mbështetur në nevojat e gjykatave si dhe për një përdorim sa më efiçent të fondeve buxhetore 

me vendimin e KLGj-së nr. 294, datë 06.07.2021, “Mbi rishpërndarjen e fondeve për 

shpenzime korrente dhe shpenzime kapitale (investime), në programin buxhetor 03310-

Buxheti Gjyqësor”, u kërkua rishpërndarja e fondeve që rezultonin të lira, në vlerën 14,640 
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mijë lekë. Ministria e Financave me shkresën nr.12333/1 datë 13.07.2021, ka miratuar këtë 

rishpërndarje. Si rezultat, fondi i rishikuar në investime sipas kësaj rishpërndarje rezulton i 

detajuar dhe realizuar si më poshtë:  

Produkti 18AD805 “Blerje software” fondi në vlerën 64,640 mijë lekë, do të përdoret për 

blerje Patenta, liçenca, software, për fillimimin e ndërtimit të sistemit të ri elektronik për 

menaxhimin e çështjeve gjyqësore. Fondi shtesë (si rezultat i rishpërndarjes së fondeve buxhetore 

në investime) në vlerën 1,140 mijë lekë, që i është shtuar fondit të planifiku në fillim të vitit  në 

këtë produkt, do të shërbejë për realizimin e programit elektronik “Formulari Elektronik i 

Aplikimit (FEA). Klgj-ja është në fazën e përgatitjes së dokumentacionit për të shpallur 

procedurën e prokurimit. Pritet realizimi i fondit deri në fund të vitit. 

Produkti M290068 “Ndërtim i ri dhe rikonstruksion i plotë dhe i pjesshëm”, fondi në vlerën 

26,300 mijë lekë, për kryerjen e punimeve në nivel mirëmbajtje në 6 gjykata, nga 5 të 

planifikuara në fillim të vitit. Si rezulta i rishpërndarjes së fondeve në investime fondi në këtë 

produkt u shtua në vlerën 4,500 mijë lekë, do të shërbejë për realizimin e sistemit të ngrohjes 

dhe ftohjes së Gj.P.Ap.K.K.O, i cili ishte i amortizuar dhe jo eficent. Fondi i rishikuar i këtij 

produkti në vlerën 26,300 mijë lekë për periudhën raportuese nuk është realizuar nga asnjë 

gjykatë. Nga 6 gjykata të planifikuara për kryerjen e punimeve në nivel mirëmbajtje; 1 gjykatë 

ka përfunduar procedurat e prokurimit dhe ka kontraktuar fondin në vlerën 730 mijë lekë, nga 

800 mijë lekë të planifikuara. 1 gjykatë ka prokuruar fondin në vlerën 18,650 mijë lekë dhe 

është në fazën e shpalljes së fituesit, ndërsa 4 gjykatat e tjera me fond të planifikuara në vlerën 

6,850 mijë lekë janë në proces.  

Produkti M290072 “Blerje pajisje” në vlerën 40,290 mijë lekë, për plotësimin e nevojave të 

38 gjykatave me pajisje elektronike. Ky produkt si rezultat i rishpërndarjes së fondeve në 

investime u pakësua në vlerën 6,010 mijë lekë, por pa ndryshuar numri i institucioneve që do 

të prokurojnë këtë produkt. Fondi është realizuar pjesërisht në vlerën 13,370 mijë lekë nga 22 

gjykata. 16 gjykatat e tjera vazhdojnë procedurat e prokurimit. 

Produkti 18AD801 “Blerje pajisje zyre” me vlerë 31,370 mijë lekë, për plotësimin e nevojave 

me pajisje dhe mobilje për zyra dhe salla gjyqi të 22 gjykatave. Fondi në këtë produkt si rezultat 

i rishpërndarjes së fondeve në investime është pakësuar në vlerën 8,630 mijë lekë, por pa u 

ndryshuar numri i gjykatave të planifikuara. Produkti është realizuar në vlerën 3,674 mijë lekë, 

nga 10 gjykata. 12 gjykatat e tjera vijojnë me procedurat e prokurimit. 

Produkti M290075 “Blerje mjete motorike” në vlerë 15,400 mijë lekë, për blerjen e 6 

automjeteve dhe 9 motoçikletave. Shtesa e fondit në vlerën 9,000 mijë lekë, do të shërbejë për 

të plotësuar nevojat e Gjykatës së Lartë me 4 automjete. Gjykata ka shpallur njoftimin në 

sistemin elektronik të APP më dt. 30.8.2021, afati për paraqitjen e ofertave: data 14.09.2021. 

Pritet që deri në fund të vitit ky projekt të realizohet plotësisht. Pjesa tjetër e fondit në vlerën 

6,400 mijë lekë, është detajuar në programin 03310 të KLGJ-së, nga të cilat 1,400 mijë lekë 

për 9 motoçikleta dhe 5,000 mijë lekë për 2 automjete. KLGJ-ja, ka përfunduar procedurën e 

prokurimit të fondit dhe është lidhur kontrata në vlerën 4,896 mijë lekë, për blerjen e 2 
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automjeteve. Me marrjen e mallit në dorëzim, do të bëhet likuidimi i vlerës së kontraktuar. Për 

sa i takon fondit në vlerën 1,400 mijë lekë i parashikuar për blerjen e 9 motoçikletave, KLGj, 

është në fazën e studimit të tregut dhe përgatitjes së dokumentacionit. Pritet që deri në fund të 

vitit të realizohet vlera e plotë e fondit të parashikuar në këtë produkt.  

Realizimi i fondit në investime per programin buxhetor - 03310 “Buxheti Gjyqësor për 

periudhën raportuese është 17,344 mijë lekë, ose në masën 10% (te rakorduar nga sistemi 

SIFQ).  

Realizimi në këtë masë, i fondeve në investime, ka ardhur për shkak të mos përfundimit në 

kohë të procedurave të prokurimit. Në muajt e parë të vitit gjykatat kanë patur mungesa të stafit 

në komisionet e prokurimit, për shkak të infektimit nga Covid- 19. Në këto kushte gjykatat janë 

detyruar të shtyjnë procedurat dhe të mos realizojnë fondin brenda afatit kohor. Ndërkohë disa 

gjykata, kanë anulluar procedurat e prokurimit për shkak të mosplotësimit të specifikimeve 

teknike nga ana e OE, ose dhe për mos paraqitje të tyre në procedurat online. Kjo ka sjellë 

përsëritje të këtyre procedurave dhe për rezultat mos përfundimin në kohë të tyre. Gjykatat janë 

duke vazhduar procedurat e prokurimit.  

Për periudhën janar-gusht gjykatat kanë realizuar shpenzime edhe nga të ardhurat e krijuara 

prej tyre. Në total janë kryer 5,751 mijë lekë, shpenzime nga të ardhurat, nga të cilat 5,028 

mijë lekë, në shpenzime operative dhe 724 mijë lekë në investime. 

 

II- Programi - 01140 “Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë 

 

Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 972, datë 02.12.2020 “Për organizimin, funksionimin e 

përcaktimin e kompetencave të Qendrës së Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e 

Drejtësisë” pika 4 citon se ; 

“Qendra financohet nga buxheti i shtetit si një program buxhetor i veçantë në buxhetin e 

përgjithshëm të Këshillit të Lartë Gjyqësor”. 

Fondi i akorduar në fillim të vitit si pjesë përbërëse e grupit buxhetor, Këshilli i Lartë Gjyqësor, 

për këtë program është 8,500 mijë lekë, ndërsa plani i rishikuar si rezultat i çeljes së fondit të 

veçantë në vlerën 100 mijë lekë, është 8,600 mijë lekë. Ky fond do të shërbejë për shpërblimin 

e punonjësve dhe të shpenzimeve operative për punonjësit e këtij programi. Fondi është 

planifikuar tërësisht në shpenzime korrente. Numri i punonjësve të miratuar për Qendrën e 

Teknologjisë dhe Infomacionit është 6 punonjës. 

Për periudhën raportuese fondi i planifikuar është 7,350 mijë lekë. Fondi nuk është realizuar, 

pasi, Qendra nuk ka filluar akoma të zhvillojë aktivitetin e saj, për arsye të mungesës së stafit. 
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Aneksi nr. 5- Raporti i projekteve me financim të brendshëm për 8 mujorin e vitit 2021. 

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. Fondi i akorduar për 

vitin 2021 në shpenzime kapitale, për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor” është në total 

200,000 mijë lekë. Nga të cilat 22,000 mijë lekë në programin 01110 “Planifikim, menaxhim 

dhe administrim” dhe 178,000 mijë lekë në programin 03310  “Buxheti Gjyqësor” . 

Realizimi faktik është 31,841mijë lekë, nga të cilat, 14,497 mijë lekë, është fondi i realizuar 

në programin 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” dhe 17,344 mijw lekë, është 

realizimi i fondit në investime në programit 03310 “Buxheti Gjyqësor".  

I shprehur në formë grafike plani dhe fakti i fondit në investime për periudhën raportuese 

paraqiten si më poshtë: 

 

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

Në programin 01110- “Planifikim, menaxhim dhe administrim” për vitin 2021, janë 

planifikuar të realizohen 2 projekte në vlerën totale 22,000 mijë lekë, i detajuar si më poshtë: 

1 Projekti M290072 “Blerje pajisje ” 

Për këtë projekt është parashikuar fondi në vlerën 19,000 mijë lekë. Ky fond do të shërbejë 

për; 

- Blerjen e pajisjeve për orendi për zyrat; si perde e grila, tapete e mokete, varëse rrobash, 

mbajtëse çadrash, sirtarë, tavolina pune e kompjuteri, karrike e poltrona, rafte zyre, rafte 

arkive e magazine.  

- Blerjen e kompjuterave (PC) dhe disa laptopa duke u bazuar në nevojat e identifikuara, për 

arsye të amortizimit të pajisjeve kompjuterike ekzistuese si dhe për shkak të plotësimit 

gradual të strukturës organike të KLGJ-së.  

Buxheti vjetor plani

fillestar

Buxheti vjetor plani I

rishikuar

 Buxheti  i Periudhës

8- mujore/progresive

  Fakti I periudhes 8-

mujore

Programi 1 - 01110 22,000 22,000 22,000 14,497

Programi 2 - 03310 178,000 178,000 178,000 17,344

22,000 22,000 22,000
14,497

178,000 178,000 178,000

17,344

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

PLA N I  D HE FA KTI  N Ë  IN V ESTIM E  SIPA S PR OGR A M EV E 

Programi 1 - 01110 Programi 2 - 03310

http://www.klgj.al/


 
 
 

 

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

 

- Blerjen e pajisjeve për lidhjen e gjykatave me datacenter-in (router), 

- Krijimin e sistemit Next Generation Fireëall (ndryshe emërtohet muri mbrojtës).  

- “Pajisje audio-vizuale” për realizimin e sistemit Video-Konferencë i lëvizshëm me ekran 

interaktiv. Investimi për këtë grup shpenzimesh merr një rëndësi të veçantë në kushtet e 

pandemisë aktuale COVID-19. Ky sistem do të sigurojë zhvillimin e mbledhjeve plenare të 

KLGJ-së, nëpërmjet një platforme on-line, me video-konferencë. Sistemi do të jetë për 

përdorim nga secili punonjës i administratës së KLGJ-së, kur lind nevoja dhe mund të 

inkorporohet në çdo ambient të institucionit.  

Projekti është realizuar në vlerën 11,503 mijë lekë. Fondi është përdorur, për blerje pajisje 

audio – vizuale në vlerën 924 mijë lekë, blerje pajisje elektronike 3,360 mijë lekë, pajisje 

audiovizuale 1,185 mijë lekë, pajisje te tjera teknike router në vlerën 5,928 mijë lekë, libra – 

fonde bibloteke në vlerën 105.8 mijë lekë. KLGJ-ja, është duke vijuar procedurat e prokurimit 

për diferencën e mbetur të fondit. 

2-Projekti M290057 “Rikonstruksion Ndërtimi”.  

Është planifikuar në fillim të vitit fondi në vlerën 3,000 mijë lekë, për përshtatjen dhe 

adaptimin e ambjenteve në zyra sipas drejtorive apo departamenteve respektive, duke u bazuar 

në nevojat e identifikuara për këto shpenzime në ndërtesën e re “Poli i Drejtësisë”, me qëllim 

sigurimin e mirëfunksionimit të aktivitetit të institucionit. Ky projekt është realizuar plotësisht 

në vlerën 2,994 mijë lekë. 

Realizimi faktik në artikullin 231 në total për këtë program është 14,497 mijë lekë, ose në 

masën 66% (të rakorduar edhe me sistemin SIFQ). KLGJ-ja vazhdon procedurat e prokurimit 

dhe pritet që deri në fund të vitit të realizohet plotësisht ky fond. 

 

II- Programin 03310 “Buxheti Gjyqësor”  

Në programin 03310 “Buxheti Gjyqësor” për vitin 2021 janë planifikuar të realizohen 5 

projekte në vlerën totale 178,000 mijë lekë. Në muajin korrik, nisur nga nevojat e gjykatave, 

si dhe për një përdorim sa më efiçent të fondeve (pasi një pjesë e fondit të rishpërndarë janë 

teprica nga prokurimet online), KLGJ-ja me Vendimin nr. 294, datë 06.07.2021, “Mbi 

rishpërndarjen e fondeve për shpenzime korrente dhe shpenzime kapitale (Investime), në 

programin buxhetor “Buxheti Gjyqësor” dhe miratimin e Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë me shkresën nr. 12333/1, datë 13.07.2021 bëri një rishpërndarje të fondeve në 

investime, në këtë program. Kjo solli që vlera e projekteve të rishikohej në krahasim me 

planifikimin e tyre në fillim të vitit si më poshtë: 

1. Projekti 18AD805 - “Blerje software” 

 

Vlera e fondit të miratuar në fillim të vitit në këtë projekt, ishte 63,500 mijë lekë. Me vendimin 

e mësipërm të KLGJ-së, ky projekti u shtua në vlerën 1,140 mijë lekë. Në total vlera e rishikuar 

e fondit të këtij projekti është 64,640 mijë lekë. Fondi shtesë do të shërbejë për realizimin e 

programit elektronik “Formulari Elektronik i Aplikimit (FEA). Ndërsa me vlerën e fondit të 

planifikuar në fillim të vitit, janë parashikuar të blihen Patenta, liçenca, software, për fillimimin 
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e ndërtimit të sistemit të ri elektronik për menaxhimin e çështjeve gjyqësore Për periudhën 

raportuese ky projekt nuk është realizuar. KLGJ- ja është duke përgatitur dokumentacionin për 

hapjen e procedurës. Pritet që deri në fund të vitit të realizohet i plotë ky projekt.  

 

2. Projekti M290068 - “Ndërtim i ri dhe rikonstruksion i plotë dhe i pjesshëm ”  

 

Vlera e fondit të planifikuar në fillim të vitit në këtë projekt ishtë 21,800 mijë lekë, ndërsa 

vlera e fondit të rishikuar si rezulta i rishpërndarjes së fondeve në investime me Vendimin nr. 

294 të KLGJ-së, është 26,300 mijë lekë.  

Ky fond ishte parashikuar të përdorej për përmirësimin e infrastrukturës ndërtimore, në 

plotësimin e nevojave, të 5 gjykatave, por nisur nga nevoja e Gjykatës së Apelit Kundër 

Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar  për rinovimin e sistemit të ngrohjes dhe ftohjes së kësaj 

gjykate, me vendimin e mësipërm të KLGJ-së, ky projekt u shtua në vlerën 4,500 mijë lekë. 

Vlera e buxhetit të rishikuar për këtë projekt u detajuar për 6 gjykata si më poshtë: 

• Gjykata e Lartë. Për këtë gjykatë, është detajuar një fond në vlerën 18,650 mijë lekë 

për ndërtimin e dhomës së serverit. Gjyka ka hedhur në sistem procedurën dhe në datën 15 

shtator është shpallur fituesi. Gjykata do të realizojë këtë fond deri në fund të vitit. 

• Gjykata e Apelit Korçë. Për këtë gjykatë, është detajuar një fond në vlerën 770 mijë 

lekë, për  riparimin e dëmtimeve të shkaktuara në shtresat hidroizoluese të taracës së godinës, 

me qëllim eliminimin e dëmtimeve të mëtejshme në ambientet e brendshme të saj, për shkak 

të prezencës së lagështisë. Ky investim është parashikuar të realizohet së bashku me 

Prokurorinë e Apelit Korçë, pasi këto dy institucione zhvillojnë aktivitetin në të njëjtën godinë. 

Deri tani, Prokuroria nuk e ka vënë në dispozicion pjesën e saj të fondit, për të realizuar këtë 

investim. Pritet që deri në fund të vitit gjykata të zgjidhë ngërçin me Prokurorinë dhe të bëhet 

i mundur realizimi i këtij fondi. 

•        Gjykata e Apelit Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Për këtë gjykatë, është 

alokuar një fond shtesë, në muajin korrik me Vendimin e KLGJ-së, nr. 294, datë 06.07.2021 

dhe miratimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 12333/1, datë 

13.07.2021, në vlerën 4,500 mijë lekë. Fondi do të shërbejë për rinovimin e sistemit (VRF) të 

ngrohjes dhe ftohjes të kësaj gjykate, i cili ishte vjetëruar dhe jo eficient. Gjykata është në fazën 

e përgatitjes së dokumentacionit përkatës për të realizuar hedhjen në sistem të procedurës. 

Pritet realizimi i fondit deri në fund të vitit. 

• Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë - Për këtë gjykatë, është detajuar një fond në vlerën 

1,100 mijë lekë për lyerjen e ambjenteve të brendshme e të jashtme të godinës, (1,000 mijë 

lekë) si dhe për lyerjen e kangjellave rrethuese të godinës, (100 mijë lekë). Fondi do të 

prokurohet në muajt e ardhshëm për arsye se gjykata ka bërë ndryshime në komisionin e 

prokurimit. Gjatë muajit gusht ka dalë në pension K/D së Buxhetit të gjykatës e cila ishte pjesë 

e komisionit. Punonjësja është zevendësuar dhe së shpejti do të bëhet e mundur fillimi i 

procedurave të prokurimit dhe realizimit të fondit.  
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• Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje - Fondi që është detajuar për këtë gjykatë në vlerën 

800 mijë lekë do të përdoret për ndërtimin e një muri në pjesën e pasme të godinës, i cili do të 

bëjë një ndarje të zonës nga ku futen të pandehurit për në ambjentet e izolimit, me pjesën e 

godinës që përdoret nga Prokuroria e Rrethit, (hyrja nga ana e pasme e oborrit të godinës për 

stafin e Prokurorisë). Gjykata ka përfunduar procedurat dhe ka lidhur kontratën në vlerën 730 

mijë lekë. Me përfundimin e punimeve dhe kolaudimin e tyre do të bëhet edhe likuidimi i vlerës 

së kontraktuar.  

• Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec – Për këtë gjykatë, është detajuar një fond në 

vlerën 480 mijë lekë për realizimin e punimeve për riparimin e hidroizolimit të taracës, e cila 

është dëmtuar dhe depërton lagështinë në ambjentet e brendshme, godinës. Gjykata ka filluar 

procedurat e prokurimit dhe pritet të përfundojë realizimi brenda muajit shtator. 

Për periudhën raportuese ky projekt nuk është realizuar, pritet që me përfundimin e 

procedurave të prokurimit fondi të realizohet deri në fund të vitit. 

3. Projekti-18AD801 “Blerje Pajisje Zyre”  

 

Për vitin 2021 fondi i planifikuar për këtë projekt ishte 40,000 mijë lekë. Ky fond është 

planifikuar të plotësojë nevojat e 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 përbëhej nga: 

- pajisje sigurie në vlerën 15,300 mijë lekë,  

- pajisje të tjera në vlerën 9,440, mijë lekë,  

- pajisje dhe mobilje në vlerën 15,260 mijë lekë,  

Për periudhën raportuese fondi në këtë projekt është rishikuar në vlerën 31,370 mijë lekë Me 

Vendimin e KLGJ-së nr. 294, datë 06.07.2021, “Mbi rishpërndarjen e fondeve për shpenzime 

korrente dhe shpenzime kapitale (Investime), në programin buxhetor “Buxheti Gjyqësor” dhe 

miratuar me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.12333/1 prot., datë 

13.07.2021 fondi u pakësua në vlerën 8,630 mijë lekë. Realizimi faktik në këtë projekt është 

3,674 mijë lekë si më poshtë: 

- pajisje sigurie në vlerën 16,460 mijë lekë  

- pajisje të tjera në vlerën 3,070 mijë lekë, dhe realizimi 227 mijë lekë 

- pajisje dhe mobilje në vlerën 11,840 mijë lekë dhe realizimi 3,450 mijë lekë  

Gjatë periudhës raportuese është prokuruar  për këtë projekt, vlera 12,710 mijë lekë ose 41% e 

totalit të vlerës së projektit dhe është realizuar vetëm 3,674 mijë lekë ose 29% e tij. Fondi i 

përket 10 gjykatave, të cilat e kanë realizuar pjesërisht fondin e prokururar me përjashtim të 2 

gjykatave që e kanë realizuar plotësisht atë. Gjykatat vijojnë procedurat e prokurimit.  
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Ndërsa për sa i takon pjesës tjetër të fondit në vlerën 18,660 mijë lekë, që i përket 12 gjykatave 

të tjera që nuk e kanë realizuar këtë projekt, situata paraqitet si më poshtë: 

 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka përfunduar procedurat e prokurimit, ka lidhur 

kontratën në vlerën 5,220 mijë lekë të fondit të planifikuar në vlerën 12,420 mijë lekë. Me 

marrjen e mallit do të behët edhe likuidimi i kontratës. Ndërkohë gjykata është duke vijuar 

procedurat edhe prokurimin e diferencës së mbetur. Pritet realizimi i fondit deri në fund të 

vitit. 

 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës ka përfunduar procedurat e prokurimit dhe është shpallur 

fituesi për një pjesë të fondit në vlerën 119 mijë lekë, ndërsa pjesa tjetër e fondit është në 

fazën e përgatitjes së dokumentacionit. Pritet që deri në fund të vitit të realizohet tërësisht 

fondi. 

 7 gjykata kanë hapur procedurat e prokurimit në muajin shtator, 

 1 gjykatë do të kryejë procedurën në muajin tetor, pasi për të realizuar këtë projekt do të 

përdorë edhe të ardhurat e realizuara nga gjykata. 

 2 gjykata nuk i kanë filluar akoma procedurat, do të prokurojnë në muajt në vijim 

 

4.  Projekti M290072 - “Blerje Pajisje”  

Fondi i planifikuar në këtë projekt për vitin 2021 për programin 03310-“Buxheti Gjyqësor” 

ishte 46,300 mijë lekë, për 38 gjykata, ndërsa buxheti i rishikuar është 40,290 mijë lekë. Me 

Vendimin e KLGJ-së nr. 294, datë 06.07.2021, “Mbi rishpërndarjen e fondeve për shpenzime 

korrente dhe shpenzime kapitale (Investime), në programin buxhetor “Buxheti Gjyqësor” dhe 

miratuar me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.12333/1 prot., datë 

13.07.2021 fondi në këtë projekt u pakësua në vlerën 6,010 mijë lekë 

Ky fond është planifikuar për përmirësimin e infrastrukturës elektronike dhe 

mirëfunksionimin e sistemeve të instaluara në gjykata, 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. Fondi do të përdoret për blerjen e pajisjeve si; server, rack central telefonik, pajisje 

kompjuterike/laptop, pajisje fotokopje printer, UPS për PC, UPS për server, scaner, etj. 

Gjatë kësaj periudhe është prokuruar nga 22 gjykata fondi në vlerën 15,150 mijë lekë dhe është 

kontraktuar dhe likuiduar fondi në vlerën 13,670 mijë lekë ose 90% e tij. Diferenca e fondit 

do të vijojë të riprokurohet. 

Ndërkohë pjesa tjetër e fondit të 16 gjykatave në vlerën 25,140 mijë lekë, që nuk është 

prokuruar akoma, pritet të realizohet në muajt në vijim, pasi gjykatat janë në faza të ndryshme 

të procesit të prokurimit si më poshtë: 

 1 gjykatë ka lidhur kontratën në vlerën 5,568 mijë lekë, të fondit të planikuar në vlerën 

7,350 mijë lekë. Me marrjen e mallit do të kryhet edhe likuidimi i vlerës së kontraktuar. 

 2 gjykata janë në fazën e shpalljes së fituesit 

 1 gjykatë është në fazën e vlerësimit të ofertave 

 8 gjykata janë në fazën e përgatitjes së dokumentacionit  
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 1 gjykatë ka anulluar 2 herë procedurën pasi, OE-k, pjesëmarrës, nuk plotësonin 

specifikimet teknike të përcaktuara nga gjykata.Gjykata do ta rihedhë në sistem në muajt në 

vijim. 

 3 gjykata do të fillojnë procedurat në muajt në vijim. 

Pritet që deri në fund të vitit, me mbarimin e procedurave të prokurimit të kemi një rritje të 

përqindjes së realizimit të fondeve të këtij projekti. 

 

5. Projekti M290075 - “Blerje Mjete Motorike ”  

Në këtë projekt në fillim të vitit është parashikuar fondi në vlerën 6,400 mijë lekë, për 

përmirësimin dhe rinovimin e mjeteve të transportit në gjykata, nga të cilat; 

- Për blerjen e 2 “Automjeteve” është parashikuar fondi në vlerën 5,000 mijë lekë.  

- Për blerjen e 9 "Motoçikletave", është parashikuar fondi në vlerën 1.400 mijë lekë.  

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka kërkuar 7 motoçikleta për shkak të shtimit të numrit të 

nëpunësve gjyqësorë me 13 vetë. Gjithashtu për vitin 2021 ka kërkuar 2 motoçikleta edhe 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës. Kjo gjykatë në inventarin e saj ka 3 motoçikleta, jo në 

gjendje pune, për të cilat do të fillojë procedurën për nxjerrjen jashtë përdorimit.  

Nisur nga nevojat e Gjykatës së Lartë, me Vendimin e KLGJ-së nr. 294, datë 06.07.2021, “Mbi 

rishpërndarjen e fondeve për shpenzime korrente dhe shpenzime kapitale (Investime), në 

programin buxhetor “Buxheti Gjyqësor” dhe miratuar me shkresën e Ministrisë së Financave 

dhe Ekonomisë nr.12333/1 prot., datë 13.07.2021 ky projekt, u rishikua me një shtesë fondi në 

vlerën 9,000 mijë lekë, për plotësimin e nevojave të kësaj gjykate me 4 automjete. 

Buxheti i rishikuar në këtë projekt është 15,400 mijë lekë.  

Gjatë periudhës raportuese KLGJ –ja, ka kontraktuar fondin e parashikuar në automjete në 

vlerën 4,896 mijë lekë për prokurimin e 2 automjeteve. Likuidimi do të bëhet në muajt në 

vijim, menjëherë mbas marrjes së automjeteve. Përsa i takon fondit për motoçikleta KLGJ-ja 

është duke bërë studimin e tregut dhe po përgatit dokumentacionin për hapjen e procedurave. 

Fondit në vlerën 9,000 mijë lekë i Gjykatës së Lartë, nuk është realizuar akoma. Gjykata ka 

shpallur njoftimin në sistemin elektronik të APP më dt. 30.8.2021, afati për paraqitjen e 

ofertave: data 14.09.2021. Pritet që deri në fund të viti ky projekt të realizohet plotësisht. 

Në total fondi i akorduar për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor” është realizuar në 

masën 67%, kundrejt planit të rishikuar të periudhës raportuese. Në këtë realizim ka ndikuar 

përveç mungesave në strukturat organike të sistemit gjyqësor, mos përfundimi në kohë i 

procedurave të prokurimit. KLGJ-ja dhe gjykatat vazhdojnë procedurat e prokurimit dhe në 

muajt në vijim pritet të rritet masa e realizimit si në shpenzimet korrente ashtu edhe në 

investime. 

Bashkëlidhur do të gjeni anekset e monitorimeve  për të 3 programet e grupit buxhetor “Këshilli 

i Lartë Gjyqësor”, për periudhën janar-gusht 2021. 
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