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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 – DHJETOR 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 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”. 

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

funksionimin e veprimtarisë së gjykatave në të tre nivelet.  

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”. 

Qëllimi kryesor për programin “Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë” 

(shkurtimisht QTI), është “Përcaktimin e prioriteteve, politikave dhe standardeve, në lidhje me 

sistemet e teknologjisë së informacionit në sistemin e drejtësisë”.  

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

punë më e mirë në gjykatat e 3 niveleve” . 

Në mënyrë analitike, performanca e objektivave dhe produkteve, për vitin 2021 për seciln 

program, analizohen në aneksin 3 dhe 4 të raportit. 

Në vijim jepen të dhënat për realizimin e fondeve buxhetore për Sistemin Gjyqësor për vitin 

2021. 
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Aneksi nr.1 – Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve, për vitin 2021. 

Pasqyra e raportit të shpenzimeve sipas programeve 

000/ lekë 

Programi 

Buxheti i 

fillimit të vitit 

2021 

Buxheti i 

rishikuar vjetor 

2021 

Realizimi vjetor % e realizimi 

01110 297,200 299,942 243,979 81% 

01140 8,500 8,600 0 0% 

03310 3,138,500 2,844,700 2,639,947 93% 

Totali KLGJ 3,444,200 3,153,200 2,883,926 91.4% 

 

Paraqitja grafike e raportit të shpenzimeve sipas programeve 

000/ lekë 

 

Buxheti i miratuar me ligjin 137/2020 “Për buxhetin e vitit 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 01140 “Mbështetje për Teknologjinë e Sistemit të Drejtesisë” në vlerën 8,500 

mijë lekë. 

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

 

Gjatë vitit janë bërë disa ndryshime në buxhetin e grupit buxhetor “ Këshilli i Lartë Gjyqësor”, 

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 grupin buxhetor 

“Këshilli i Lartë Gjyqësor”, në vlerën 4,500 mijë lekë. Bazuar në shkresën e KLGJ-së nr. 608 
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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 01140 “Mbështetje për Teknologjinë e Sistemit të Drejtesisë”, 100 mijë lekë.  

 Programin 03310 - “Buxheti Gjyqësor” në vlerën 3,200 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 “Buxheti Gjyqësor” të këtij grupi buxhetor. 

3. Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 21918/5 datë 09.12.2021, ka përcjellë 

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

34, datë 03.12.2021, në vlerën 217,000 mijë lekë. Nga të cilat 200,000 mijë lekë në shpenzime 

korrente dhe 17,000 mijë lekë në shpenzime kapitale. Ky fond është pakësuar totalisht në 

programin 03310 të këtij grupi buxhetor. 

4. Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 23255/1 datë 31.12.2021, ka miratuar 

kërkesen e përcjellë nga KLGJ-ja me shkresën nr. 5801, datë 22.12.2021 për akordimin e fondit 

shtesë për kryerjen e pagesës pas ndërprerjes së funksionit të fundit, për tre ish anëtarët e 

Këshillit të Lartë Gjyqësor në vlerën 1,542 mijë lekë. Vlerë, e cila u akordua në artikullin  606 

“Transferta për tek individet”, të programit 01110 i KLGJ-së. 

Buxheti i rishikuar vjetor si rezultat i ndryshimeve të mësipërme, për grupin buxhetor “Këshilli 

i Lartë Gjyqësor”, është 3,153,242 mijë lekë i ndarë përkatësisht:  

 Programi 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim” në vlerën 299, 942 mijë lekë,  

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

mijë lekë.  

 Programi 03310 - “Buxheti Gjyqësor” në vlerën 2,844,700 mijë lekë. 

Realizimi i fondeve buxhetore për vitin 2021, për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor” 

është 2,883,926 mijë lekë, ose në masën 91% (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ), nga të 

cilat: 

 Programin 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim”, në vlerën 243,979 mijë lekë, 

ose në masën 81 %. 

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

realizuar. 

 Programin 03310 - “Buxheti Gjyqësor” në vlerën 2,639,947 mijë lekë, ose në masën 93%. 

Përveç fondeve buxhetore gjykatat në zbatim të V.K.M nr. 432, datë 08.06.2006  “Për krijimin 

dhe administrimin e të ardhurave dytësore që krijojnë institucionet buxhetore”, si dhe 

Udhëzimit të Përbashkët të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrit të Drejtësisë 

nr. 33 datë 29.12.2014 “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për veprime e shërbime të 

administratës  gjyqësore”, kanë përdorur edhe një pjesë të të ardhurave të krijuara prej tyre. 
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Gjatë vitit 2021, realizimi i shpenzimeve nga të ardhurat jashtë limitit (vetëm për programin 

03310 - Buxheti Gjyqësor) është 21,289 mijë lekë (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 vitin 2021. 

Programi - 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim 

000/lekë  

Programi 

Buxheti i 

fillimit të viti 

2021, 

Buxheti i 

rishikuar 

vjetor 2021 

Realizimi vjetor % e realizimi 

01110 297,200 299,942 243,979 81% 

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 vitit, ky buxhet është rishikuar si rezultat i akordimit 

të fondit të veçantë në vlerën 1,200 mijë lekë, si dhe fondit në vlerën 1,542 mijë lekë, akorduar 

nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën 23255/1 datë 31.12.2021. 

Buxheti vjetor i rishikuar është 299,942 mijë lekë. nga të cilat 277,942 mijë lekë për shpenzime 

korrente dhe 22,000 mijë lekë në investime.  

Realizimi faktik për vitin 2021, është 243,979 mijë lekë, ose në masën 81%, (të rakorduara 

edhe me sistemin SIFQ). 

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

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

215,000 mijë lekë, ndërsa realizimi faktik është 177,251 mijë lekë ose në masën 82% (të 

rakorduara edhe me sistemin SIFQ). Numri i punonjësve të KLGJ-së i miratuar me ligj për 

vitin 2021 është 125 punonjës, ndërsa deri në 31 Dhjetor 2021 janë të punësuar 103 punonjës, 

pra ka një mungesë me 22 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 në fillim të vitit ishte 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“Transferta për Buxhete Familjare dhe 

Individë”, fond ky, i nevojshëm për mbulimin e shpenzimeve të telefonisë celulare për 

funksionarët përfitues, në zbatim të pikës nr. 4 të Udhëzimit Plotësues nr. 4 datë 25.01.2021, 

“Për zbatimin e buxhetit të vitit 2021”. 

Realizimi vjetor i fondeve buxhetore në shpenzime operative është 46,085 mijë lekë ose në 

masën 78% (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ). Këto fonde janë përdorur në funskion të 

aktivitetit të KLGJ-së kryesisht për: shërbime në masën 22,008 mijë lekë, Materiale e shërbime 

zyre në vlerën 952 mijë lekë, shpenzime transporti në vlerën 2,173 mijë lekë, shpenzime për 

udhëtim e dieta në vlerën 1,633 mijë lekë, shpenzime mirëmbajtje të zakonshme në vlerën 600 

mijë lekë, shpenzime të tjera operative në vlerën 18,717 mijë lekë, nga të cilat 17.146 mijë lekë 
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për ekzekutim vendimi të formës së prerë.  

Masa e realizimit të shpenzimeve korrente tregon për një menaxhim të mirë dhe me efektivitet 

të fondeve buxhetore. Fondi i kursyer është për shkak të mospërdorimit të plotë të fondit të 

planifikuar për udhëtime e dieta, kryesisht jashtë vendit si pasojë e situatës të krijuar  nga 

Covid-19. 

KLGJ-ja krahas administrimit dhe menaxhimit të fondeve të programit 01110, të KLGJ-së, ka 

administruar dhe menaxhuar edhe një pjesë të fondit të programit buxhetor të gjykatave 

(programi 03310), në shpenzime operative, në vlerën prej 131,600 mijë lekë, e cila është 

prokuruar dhe realizuar në vlerën 115,980 mijë lekë. Objekti i prokurimit është realizuar 100% 

sipas zërave dhe fondi është realizuar në masën 88%, për shkak të kursimit të fondeve gjatë 

procedurave të prokurimit. Disa nga zërat kryesore të këtyre shpenzimeve janë:  

- Shërbimi i rojeve dhe sigurisë fizike të gjykatave, bazuar në VKM nr. 177, datë 04.04.2019 

“Për krijimin e shoqërisë Ilyrian Guard sh.a dhe përcaktimin e autoritetit publik që përfaqëson 

shtetin si pronar të aksioneve të kësaj shoqërie” dhe Udhëzimin e përbashkët midis MFE dhe 

MB. 

- Përmirësimi dhe zhvillimi dhe mirëmbajtja e programit të menaxhimit të çështjeve (ICIMIS),  

- Mirëmbajtje e sistemit RDA  

- Mirëmbajtje e programit financiar  

- Mirmbajtje e sistemit të menaxhimit të çështjeve. 

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

për programin 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” për vitin 2021, ishte 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” 

Fondi u planifikua për mbulimin e shpenzimeve të telefonisë celulare për funksionarët 

përfitues. Në muajin dhjetor në vijim të kërkesës së paraqitur nga KLGJ me shkresën nr. 5801, 

datë 22.12.2021 për akordimin e fondit në vlerën 1,542 mijë lekë për kryerjen e pagesës 

kalimtare pas ndërprerjes së funksionit të fundit, për tre ish anëtarët e Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, MFE, me shkresën nr. 23255/1 datë 31.12.2021. ka akorduar këtë fond. Buxheti i 

rishikuar vjetor, në këtë artikull për vitin 2021 është 3,942 mijë lekë. Gjatë vitit është përdorur 

fondi në vlerën 634 mijë lekë nga të cilat 448 mijë lekë, për përdorimin e telefonisë celulare 

dhe 186 mijë lekë për dhënie të ndihmës së menjëhershme (të rakorduara edhe me sistemin 

SIFQ). Fondi i akorduar në vlerën 1,542 mijë lekë, nuk u realizua, pasi akordimi i fondit nga 

MFE ka ardhur në 31.12.2021. 

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

lekë, Fondi është i detajuar në dy produkte.  

 

Paraqitja grafike e detajimit të fondit të investimeve per vitin 2021, programi 01110 
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- Produkti M290072 (Blerje pajisje) në vlerën 19,000 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 

17,015 mijë lekë, ose në masën 89%. Fondi ka shërbyer për; 

- Blerjen e pajisjeve dhe orendive për zyra dhe libra për biblotekën në vlerën 190 mijë lekë. 

- Pajisje të tjera teknike në vlerën 9,288 mijë lekë,  

- 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, në vlerën 5,427.6 mijë lekë.   

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

ekran interaktiv në vlerën 2,109 mijë lekë. Ky sistem siguron zhvillimin e mbledhjeve plenare 

të KLGJ-së, nëpërmjet një platforme on-line, me video-konferencë. Sistemi është në përdorim 

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

çdo ambient të institucionit.  

I. 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 99.8%. 

Realizimi faktik në artikullin 231 në total për këtë program është 20,009 mijë lekë, ose në 

masën 91% të tij (të rakorduar edhe me sistemin SIFQ). Diferenca e pa realizuar ka ardhur si 

rezultat i kursimit të fondeve në procesin e prokurimit.  

 

 

Programi - 01140 “Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë 

000/lekë 

3,000

19,000
22,000

Detajimi i fondit në investime për vitin 2021-

Programi 01110

Rikonstruksion Blerje Pajisje TOTALI
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Programi 
Buxheti i fillimit 

të viti 2021, 

Buxheti i 

rishikuar vjetor 

2021 

Realizimi vjetor % e realizimi 

01140 8,500 8,600 - - 

 

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 ishte 8,500 mijë lekë, ndërsa plani i rishikuar vjetor si rezultat i 

çeljes së fondit të veçantë në vlerën 100 mijë lekë, është 8,600 mijë lekë. Ky fond u planifikua 

tërësisht në shpenzime korrente, për realizimin e shpenzimeve të personelit dhe atyre operative 

për stafin e këtij pogrami. Numri i punonjësve të miratuar me ligj për Qendrën e Teknologjisë 

dhe Infomacionit është 6 punonjës.  

Fondi nuk është realizuar për vitin 2021, pasi me Vendim nr.1 datë 19.10.2021 është deklaruar 

ngritja e Bordit Drejtues të Qendrës së Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë 

dhe me Vendimin nr. 2 të po kësaj datë është deklaruar krijimi i QTI-së. Drejtori i QTI-së është 

emëruar më datë 17.12.2021. Sikurse shihet QTI, ka filluar zyrtarisht funksionimin e saj më 17 

dhjetor 2021. 

Programi - 03310 “Buxheti Gjyqësor” 

000/lekë  

Programi 
Buxheti i fillimit 

të viti 2021, 

Buxheti i 

rishikuar vjetor 

2021 

Realizimi vjetor % e realizimi 

03310 3,138,500 2,844,700 2,639,947 93% 

 

Buxheti i alokuar me ligj në fillim të vitit 2021, për këtë program ishte 3,138,500 mijë lekë. 

Sikurse u citua më lart gjatë vitit ky buxhet është rishikuar si rezultat i akordimit të fondit të 

veçantë në vlerën 3,200 mijë lekë dhe rishikimit të buxhetit në zbatim të akteve normative, i 

detajuar si më poshtë: 

1) 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 artikullin 

600 (paga ) të këtij programi. 
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2) Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 21918/5 datë 09.12.2021, ka përcjellë 

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

34, datë 03.12.2021, në vlerën 217,000 mijë lekë. Nga të cilat 200,000 mijë lekë në shpenzime 

korrente dhe 17,000 mijë lekë në shpenzime kapitale. Ky fond është pakësuar totalisht në 

programin 03310 të këtij grupi buxhetor. 

Buxheti i rishikuar vjetor është 2,844,700 mijë lekë, i ndarë në 2,683,700 mijë lekë në 

shpenzime korrente dhe 161,000 mijë lekë në shpenzime kapitale.  

Realizimi vjetor për këtë program është 2,639,947mijë lekë  ose në masën  93% (të rakorduar 

edhe me sistemin SIFQ) 

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

a)  “Artikulli 600 + 601” - Në shpenzime personeli buxheti vjetor i alokuar në fillim të vitit 

për këtë program ishte 2,525,500 mijë lekë. Fondi i akorduar në këtë artikull perveç rishikimit 

të tij si rezultat i zbatimit të akteve normative të lartpërmendura në total në vlerën (-280,000 

mjë lekë), është rishikuar edhe brenda për brenda programit, si rezultat i nevojave emergjente 

të gjykatave. 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, në vlerën 28,000 mijë lekë, u transferuan në 

artikullin 602 (shpenzime operative).  

Buxheti i rishikuar vjetor është 2,217,500 mijë lekë. ndërsa realizimi faktik në shpenzime 

personeli është 2,072,163 mijë lekë, ose në masën 93% (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 punonjës, nga këto; 1,548 

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

numri i punonjësve të QTI-së. Numri faktik i punonjësve në dhjetor 2021, për sistemin gjyqësor 

është 1,463 punonjës, ndërsa mungesat janë 216 punonjës si në tabelën më poshtë: 

Institucioni Struktura organizative Organika në fakt Diferenca 

Gjykatat 1 548 1 359 189 

KLGJ 125 103 22 

QTI 6 1 5 

Totali 1 679 1 463 216 

Aktualisht në gjykata ka mungesa me 189 punonjës; nga të cilët 79 janë gjyqtarë dhe 110 janë 

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

punonjës ndërsa aktualisht janë 103 punonjës, pra ka një mungesë me 22 punonjës, si dhe 5 

nga 6 punonjësit e 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 Financave dhe Ekonomisë miratoi kërkesën e KLGJ-së, për transferimin e fondeve buxhetore 

të parashikuara për shërbimin e telefonisë celulare nga shpenzime operative (artikulli 602) në 

artikullin 606 (Transferta tek individët) në vlerën 1,650 mijë lekë. Fondi shërbeu për mbulimin 
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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 

transferua në artikullin 602 “shpenzime operative”. Fondi u përdor për plotësimin e fondit të 

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

Buxheti i rishikuar vjetor është 461,350 mijë lekë, ndërsa realizimi faktik është 410,682 mijë 

lekë, ose në masën 89% (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ). Gjykatat gjatë vitit, kanë 

shlyer detyrimet mujore për shërbime si energji elektrike, ujë, telefon, postë dhe shërbimin 

korrier në vlerën 111,087 mijë lekë, janë kryer shpenzime për materiale e shërbime zyre në 

vlerën 64,972 mijë lekë, shpenzime transporti në vlerën 36,507.8 mijë lekë, shpenzime 

mirëmbajtje të zakonshme në vlerën 60,870,5 mijë lekë, shpenzime te tjera speciale në vlerën 

131,297.3 mijë lekë dhe rreth 5,983 mijë lekë shpenzime për udhëtim e dieta. Pjesë e këtij 

realizimi janë edhe fondet e programit 03310 që administrohen nga KLGJ-ja, në vlerën prej 

131,600 mijë lekë. Fondi është prokuruar dhe realizuar në vlerën 115,980 mijë lekë. Objekti i 

prokurimit është realizuar 100% sipas zërave të rregjistrit të prokurimeve të planifikuar në 

fillim të vitti dhe fondi është realizuar në masën 88%, për shkak të kursimit të fondeve gjatë 

procedurave të prokurimit. Disa nga zërat kryesore të këtyre shpenzimeve janë: 
 

- Shërbimi i rojeve dhe sigurisë fizike të gjykatave, prokuruar në vlerën 83,800,mijë lekë, 

bazuar në VKM nr. 177, datë 04.04.2019 “Për krijimin e shoqërisë Ilyrian Guard sh.a dhe 

përcaktimin e autoritetit publik që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të kësaj 

shoqërie” dhe Udhëzimin e përbashkët midis MFE dhe MB. Ky shërbim është realizuar në 

vlerën 83,003 mijë lekë, ose 99%. 
 

 Përmirësimi dhe zhvillimi i programit të menaxhimit të çështjeve (ICIMIS) dhe 

mirëmbajtja e tij është prokuruar në vlerën 39,974 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 

26,231 mijë lekë ose në masën 75%. Më konkretisht këto fonde janë përdorur për:  

 Përmirësimin dhe zhvillimin e programit të menaxhimit të çështjeve (ICIMIS), prokuruar 

në vlerën 3,005 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 3,005 mijë lekë ose në masën 100 %.  

 Mirëmbajtjen e sistemit të menaxhimit të çështjeve prokuruar në vlerën 1,195 mijë lekë 

dhe është realizuar në vlerën 1,195 mijë lekë ose në masën 100 %. 

 Mirëmbajtjen e menaxhimit të çështjeve prokuruar në vlerën 30,774 mijë lekë dhe është 

realizuar në vlerën 22,031 mijë lekë ose në masën 72 %. 

 Mirëmbajtje e sistemit RDA prokuruar në vlerën 3,804 mijë lekë dhe është realizuar në 

vlerën 3,487 mijë lekë ose në masën 92 %. 

 Mirëmbajtje e programit financiar prokuruar në vlerën 3,582 mijë lekë dhe është realizuar 

në vlerën 3,258 mijë lekë ose në masën 91%. 

 

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

Individë” në Buxhetin Gjyqësor për vitin 2021, ishte 3,200 mijë lekë. Me shkresën nr 8524/1, 

datë 25.05.2021, Ministria e Financave dhe Ekonomisë miratoi kërkesën e KLGJ-së, për 

transferimin e fondeve buxhetore të parashikuara për shërbimin e telefonisë celulare nga 

shpenzime operative (artikulli 602) në artikullin 606 (Transferta tek individët) në vlerën 1,650 
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mijë lekë. Fondi shërbeu 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”. Buxheti i rishikuar vjetor në këtë artikull është 4,850 mijë lekë. Gjatë 

vitit është përdorur për nevojat e gjykatave fondi në vlerën 3,726 mijë lekë, (të rakorduara edhe 

me sistemin SIFQ), nga të cilat reth 547 mijë lekë janë përdorur për shërbimin e telefonisë 

celulare për funksionarët përfitues të gjykatave.  

d) “Artikulli 231” - Buxheti vjetor në “Shpenzime kapitale të trupëzuara”, për këtë program, 

në fillim të vitit ishte 178,000 mijë lekë. Buxheti i rishikuar është 161,000 mijë lekë, ndërsa 

realizimi vjetor është 153,375 mijë lekë ose në masën 95% e planit të rishikuar vjetor  

Gjatë vitit ky buxhet është rishikuar si rezultat i pakësimit të këtij fondi me Aktin Normativ 

nr.34, datë 03.12.2021 , në vlerën 17,000 mijë lekë.  

Fondi i rishikuar vjetor në këtë artikull është 161,000 mijë lekë, ndërsa realizimi vjetor është 

153,375 mijë lekë ose në masën 95.3% (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ) 

Fondet në investime për programin - 03310000/lekë 

Artikulli 231 
Buxheti i 

fillimit  2021 

Buxheti i 

rishikuar 
Realizimi % e realizimit 

Programi 3310 178,000 161,000 153,375 95.3% 

 

Fondi i rishikuar në vlerën 161,000 mijë lekë u detajua në 5 produkte dhe i shprehur ndryshe 

në formë grafike si më poshtë: 

Paraqitja grafike e detajimit të fondit të investimeve per vitin 2021, Programi 03310 

 

57,440, 36%

19,370, 12%30,920, 19%

38,010, 24%

15,260, 9%

Detajimi i fondit në investime sipas projekteve, viti 2021, 

Programi - 03310

Blerje software

 Rikonstruksion

Blerje Pajisje Zyre

Blerje Pajisje  (elektronike)

Blerje mjete motorrike
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1- Produkti 18AD805 “Blerje software”; fondi i rishikuar në këtë artikull për vitin 2021 

është 57,440 mijë lekë për blerje software dhe upgrade (RDA). Produkti është realizuar në 

vlerën 57,324 mijë lekë ose në masën 99.8% (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ). 

2- Produkti M290068 “Rikonstruksion”; Fondi i rishikuar vjetor për këtë artikull. është 

19,370 mijë lekë i detajuar për 4 gjykata. Fondi u realizua nga 4 gjykatat në vlerën 19,284 

mijë lekë, ose në masën 99.5% (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ), 

3- Produkti M290072 “Blerje pajisje”; fondi i rishikuar është 38,010 mijë lekë, për plotësimin 

e nevojave të 38 gjykatave me pajisje elektronike. Fondi është realizuar në vlerën 33,410 

mijë lekë nga 37 gjykata, ose në masën 87.8% (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ). Një 

gjykatë nuk ka mundur të përfundojë procedurat e prokurimit për shkak të ankimimit në 

KPP të një operatori ekonomik. Konfirmimi nga K.P.P, për të vijuar procedurat, ka ardhur 

në 28 dhjetor 2021, duke e bërë të pamundur mbylljen e procedurave brenda vitit. 

4- Produkti 18AD801 “Blerje pajisje zyre”; fondi i rishikuar me vlerë 30,920 mijë lekë, për 

plotësimin e nevojave me pajisje dhe mobilje për zyra dhe salla gjyqi të 22 gjykatave dhe 

është realizuar nga të gjitha gjykatat në vlerën 28,313 mijë lekë, ose në masën 91.6 % (të 

rakorduara edhe me sistemin SIFQ), 

5- Produkti M290075 “Blerje mjete motorike”; vlera e fondit të rishikuar në këtë projekt për 

vitin 2021 është 15,260 mijë lekë, për blerjen e 5 automjeteve dhe 9 motoçikletave. Fondi 

u realizua në vlerën 15,045 mijë lekë, ose në masën 98.5%.  

Në mënyrë më të detajuar analiza e fondeve në shpenzime kapitale është pasqyruar në aneksin 

nr.5 të këtij raporti. 

Në zbatim të Udhëzimit të Përbashkët nr. 33, datë 29.12.2014 “Për përcaktimin e tarifës së 

shërbimit për veprime e shërbime të administratës  gjyqësore”, e Ministrit të Drejtësisë, pika 

12, ku citohet që “...për shërbimin e kryer, institucionet përkatëse të gjykatës, Ministrisë së 

Drejtësisë dhe prokurorisë përfitojnë 10% komision të llogaritur mbi masën e tarifave që 

kanë arkëtuar”. Gjatë vitit 2021 gjykatat, kanë arketuar prej aktivitetit të tyre të ardhura në 

vlerën 36.916 mijë lekë dhe kanë kryer shpenzime në vlerën 21,289 mijë lekë nga të cilat:  

- Shpenzime për mallra dhe shërbime në vlerën 15,689 mijë lekë. 

- Shpenzime kapitale në vlerën 5,599 mijë lekë. 

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

për vitin 2021. 

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

Në funksion të objektivit të DPP-së,së këtij programi, për vitin 2021, janë përcaktuar 3 produkte, 

1-  Produkti 92901AA - “Auditime të kryera”. 

2-  Produkti M290072 - “Blerje Pajisje” 

3- Produkti M290057 – “Rikonstruksion ndërtimi”  

Gjatë vitit 2021, mbeshtetur në vlerën e fondit të planifikuar për secilin produkt dhe njësisë 

matëse, shpenzimet mesatare për secilin produkt dhe ndryshimi i tyre gjatë vitit paraqitet si më 

poshtë: 
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Produkti 92901AA - “Auditime të kryera” - Njësia matëse - “nr.vendimesh.”  

Në fillim të vitit mbështetur në politikën e programit, objektivat dhe stafin u planifikuan rreth 

500 vendime. Gjatë vitit u realizuan 607 të tilla. Shpenzimet mesatare për vendim të këtij 

produkti për periudhën raportuese janë 369 mijë lekë/vendim, kundrejt 550 mijë lekë/vendim 

sipas planit të fillim vitit dhe 556 mijë lekë /njësi, sipas planit të rishikuar vjetor. Si rezultat i 

nje menaxhimi të mirë të fondeve buxhetore KLGJ- ja, ka mundur të ulë gjatë vitit shpenzimet 

mesatare / vendim, në masën 33% krahasuar me planifikimin fillestar dhe rreth 34 % krahasur 

me shpenzimet mesatare sipas planit të rishikuar.  

Produkti M290072- “Blerje Pajisje” - Njësia matëse – nr. institucioni.  

Buxheti i alokuar për këtë produkt është 19,000 mijë lekë. Shpenzimet e kryera për këtë produkt 

janë 17,015 mijë lekë. Shpenzimet mesatare për njësi të këtij produkti për periudhën raportuese, 

janë 11,503 mijë lekë/njësi, ose rreth 10% më të ulta në krahasim me shpenzimet mesatare të 

planifikuara në fillim të vitit. Kjo ulje ka ardhur si rezultat i kursimit të fondit nga prokurimi 

online i produkteve me një cmim më të ulët se fondi i planifikuar. 

Produkti M290057 – “Rikonstruksion ndërtimi” - Njësia matëse – nr. institucioni. 

Buxheti i alokuar për këtë produkt është 3,000 mijë lekë dhe realizimi është 2,294 mijë lekë. 

Shpenzimet mesatare të planifikuara për njësi për këtë produkt gjatë realizimit të tij kanë 

mbetur të pandryshuara. Fondi është realizuar tërësisht sipas planifikimit. 

Ulja gjatë vitit e shpenzimeve mesatare për realizimin e produkteve të këtij programi, tregon për 

një përdorim me efikasitet dhe efiçencë të fondeve buxhetore nga KLGJ-ja 

 

II- Programin 01140 “Mbështetje për teknologjinë, e sistemit të drejtësisë ”  

Me VKM-në nr. 972, datë 02.12.2020, fondet e nevojshme për funksionimin e Qendrës së 

Teknologjisë së Informacionit (QTI), për vitin 2021, janë përfshirë në buxhetin e sistemit 

gjyqësor, në programin buxhetor 01140 “Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë” 

Produkti i vetëm për këtë program është “Programe dhe pajisje të STI” me kod projekti 

92903AA. Produkti nuk është realizuar, pasi me Vendim nr. 1 datë 19.10.2021, është deklaruar 

ngritja e Bordit Drejtues të Qendrës së Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë 

dhe me Vendimin nr. 2 të po kësaj datë është deklaruar krijimi i QTI-së. Drejtori i QTI-së është 

emëruar më datë 17.12.2021. Sikurse shihet QTI ka filluar zyrtarisht funksionimin e saj më 17 

dhjetor 2021. 

III - Programin 03310 “Buxheti Gjyqësor”  

Në funksion të objektivit të DPP-së, janë përcaktuar për këtë program produktet e mëposhtme;  

1- Produkti: 92902AA “Çështje të gjykuara”- Njësia matëse - nr. çështjesh. 

2- Produkti: 18AD805 “Blerje software”- Njësia matëse-nr institucioni 

3- Produkti: M290068 “Ndërtim i ri dhe rikonstruksion i plotë” -Njësia matëse – 

nr.institucioni. 

4- Produkti: M290072 “Blerje pajisje” -Njësia matëse – nr.institucioni. 

5- Produkti:18AD801“Blerje pajisje zyre ” -Njësia matëse – nr. institucioni. 
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6- Produkti:M290075 “Blerje mjete motorike” -Njësia matëse – nr. mjetesh. 

Gjatë vitit 2021 mbeshtetur në vlerën e fondit të planifikuar për secilin produkt dhe njësisë 

matëse, shpenzimet mesatare për secilin produkt dhe ndryshimi i tyre gjatë vitit paraqitet si më 

poshtë: 

Produkti: 92902AA “Çështje të gjykuara”- Njësia matëse - nr. çështjesh. 

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

të çështjeve për disa vite si edhe në përputhje me situatën specifike në Sistemin Gjyqësor. Për 

shkak të mungesave në strukturat organike të gjykatave, është rritur ngarkesa e gjyqtarëve me 

gjykime, të cilat kanë çuar në zgjatjen e afatit të gjykimit. 

Numri i çështjeve të parashikuara për vitin 2021, ishte 175,600 çështje, shpenzimet e 

planifikuara për realizimin e tyre në fillim të vitit ishin 2,960.500 mijë lekë, ndërsa sipas planit 

të rishikuar këto shpenzime janë 2,683,700 mijë lekë. Gjatë vitit 2021 janë përfunduar 142,491 

çështje dhe për realizimin e tyre janë shpenzuar 2,486,572 mijë lekë, ose 17 mijë lekë/çështje 

kundrejt 15 mijë lekë/çështje sipas planit të rishikuar vjetor. Kjo ka sjellë që shpenzimet 

mesatare për njësi të kenë pësuar një rritje në masën 14% krahasuar më planin e rishikuar. Kjo 

ka ndodhur për arsye se gjykatat nuk kanë realizuar numrin e çështjeve të planifikuara për shkak 

të mungesave organike në stafin gjyqësor (konkretisht mungesa me 79 magjistratë dhe 110 staf 

administrativ). Këtyre mungesave i janë shtuar sidomos gjatë muajve të parë të vitit edhe 

mungesat për arsye shëndetësore të stafit nga COVID -19, të cilat kanë ndikuar gjithashtu në 

zgjatjen dhe shtyrjen e seancave gjyqësore 

 

Produkti: M290068 “Ndërtim i ri dhe rikonstruksion i plotë” - Njësia matëse – nr.institucioni.  

Për vitin 2021, u planifikuan punime mirëmbajtje në 5 gjykata në vlerën 21,800 mijë lekë, ose 

mesatarisht 4,360 mijë lekë për kryerjen e punimeve nga çdo institucion. Plani i rishikuar në 

vlerën 19,370 mijë lekë u detajua për kryerjen e punimeve në nivel mirëmbajtje në 4 gjykata, 

ose u planifikuan të shpenzohen 4,843 mijë lekë për institucion. Fondi është realizuar në vlerën 

19,284 mijë lekë nga 4 gjykata, ose janë shpenzuar mesatarisht për kryerjen e këtyre punimeve 

4,821 mijë lekë/institucion. Shpenzimet mesatare (kostoja mesatare) për çdo institucion në fund 

të viti lidhur mbeten të pandryshuar në krahasim me planin e rishikuar, por janë ritur në masën 

11% krahasuar me planifikimin fillestar. 

 

Produkti:18AD801“Blerje pajisje zyre ” -Njësia matëse – nr. institucioni. 

Për vitin 2021 u detajua fondi për mobilje dhe pajisje për zyra dhe salla gjyqi pajisje sigurie dhe 

pajisje të tjera për 22 gjykata, në vlerën 40,000 mijë lekë, ose mesatarisht 1,818 mijë lekë për 

institucion. Buxheti për këtë produkt është rishikuar në vlerën 30,920 mijë lekë ose mesatarisht 

1,405 mijë lekë /institucion. Gjatë vitit, nga 22 gjykatat u shpenzuan për blerje pajisje zyre 

28,313 mijë lekë, ose secila gjykatë shpenzojë mesatarisht 1,287 mijë lekë. Në fund të vitit 

shpenzimet mesatare për institucion në këtë produkt janë ulur mesatarisht në masën 8%, 

kundrejt planit të rishikuar dhe 29% kundrejt planifikimit fillestar. Kjo ka ardhur si rezultat i 

kursimit të fondit nga prokurimi online. 

http://www.klgj.al/
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Produkti: M290072 -“Blerje Pajisje” - Njësia matëse - nr. institucioni. 

Për këtë produkt është detajuar fondi në vlerën 46,300 mijë lekë, për 38 gjykata, ose mesatarisht 

1,218 mijë lekë për cdo gjykatë. Buxheti për këtë produkt është rishikuar në vlerën 38,010 mijë 

lekë, i planifikuar sërish për 38 gjykata, ose mesatarisht 1,000 mijë lekë për gjykatë. Gjatë vitit 

u shpenzuan nga 37 gjykata 33,410 mijë lekë, ose e shprehur ndryshe secila gjykatë shpenzojë 

mesatarisht 903 mijë lekë për blerje pajisje. Kjo ka sjellë që shpenzimet mesatare në fund të vitit 

për këtë artikull janë ulur në masën 26% krahasur me planifikimin fillestar dhe 10% krahasuar 

me planin e rishikuar, si rezultat kjo, i kursimit të fondit nga prokurimi online. 

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. 

Produkti: 92902AA - “Çështje të gjykuara në vit”- Njësia matëse - nr.çështjesh. 

Përveç fondeve buxhetore gjykatat kanë përdorur edhe të ardhurat e tyre. Gjatë viti janë 

shpenzuar rreth 15,689 mijë lekë nga të ardhurat. 

Produkti M290072- “ Blerje pajisje ”- Njësia matëse - nr.institucionesh.  

Gjatë vitit 2021, përveç shpenzimeve të kryera nga 37 gjykata me fondet buxhetore, 6 prej tyre 

kanë përdorur, edhe të ardhurat e arkëtura për blerjen e pajisjeve elektronike në vlerën 971 mijë 

lekë, për të plotësuar nevojat e gjykatave. 

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

Gjatë viti 2021, përveç shpenzimeve të kryera për këtë produkt nga 22 gjykata, janë prokuruar 

gjithashtu pajisje zyre nga të ardhurat në vlerën 3,335 mijë lekë prej 14 gjykatave. Nga këto; 4 

prej tyre janë gjykata të cilat janë pjesë e 22 gjykatave të cilat përveç fondeve buxhetore kanë 

përdorur edhe te ardhurat. Ndërsa 10 gjykata e tjera këtë produkt e kanë realizuar vetëm nga të 

ardhurat Në këtë aspekt në total gjykata që kanë prokuruar këtë produkt janë 22+10 =32 gjykata. 

Produkti: M290068 “Ndërtim i ri dhe rikonstruksion i plotë” - Njësia matëse – nr.institucioni 

Gjatë vitit 2021 nga të ardhurat e arkëtura 2 gjykata kanë kryer shpenzime për punime në nivel 

mirëmbajtje në vlerën 1,293 mijë lekë. Ky numër institucionesh i shtohet numrit të 4 gjykatave 

që kanë kryher punime në nivel mirëmbajtje me fondet buxhetore. Në total gjykatat që kane 

prokuruar këtë produkt janë 4+2=6 gjykata. 

Pothuajse në të gjitha produktet vihet re një ulje e kostos për njësi në fund të vitit raportues, 

krahasuar me atë në fillim të vitit. Kjo ka ardhur si rezultat i menaxhimit me efiçiencë dhe 

efikasitet të fondeve buxhetore 

Ankesi nr.4 - Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit” për vitin 2021. 

I.- Programi 01110- “Planifikim, menaxhim dhe administrim” synon garantimin e 

funksionimit normal të aktivitetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, duke forcuar panvarësinë, 

efikasitetin, transparencën, me qëllim që gjyqësori të meritojë besimin e publikut. 

Qëllimi: “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”. 

http://www.klgj.al/
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Objektiv 1: “KLGJ-ja do të angazhohet në vendosjen e standardeve të larta të kapaciteteve 

njerëzore dhe institucionale të saj dhe për përmirësimin e performancës së gjyqësorit në të tre 

nivelet”  

Treguesit e performancës për këtë objektiv janë si më poshtë: 

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

marra, në masën 75%. Realizimi i treguesit për periudhën raportuese është 2.6%, ndërsa 

përqindja e realizimit të treguesit të performancës kundrejt nivelit të planifikuar është në 

masën 3,5%. Nga 607 vendime të marra gjithsej nga KLGJ-ja gjatë vitit 2021, 16 prej tyre, 

ose 2.6 % janë aktet nënligjiore të miratuara prej saj. 

2) Përqindja e punonjësve të KLGJ-së, të trajnuar në masën 50%. Realizimi i treguesit për 

periudhën raportuesë është 14.6%, ndërsa përqindja e realizimit të treguesit kundrejt nivelit 

të planifikuar është në masën 29%. Gjatë këtij viti rezultojnë 15 nëpunës të Këshillit të 

Lartë Gjyqësor të cilët janë trajnuar nga ASPA, sipas nevojave specifike të pozicionit të 

punës. Gjithashtu, gjatë vitit 2021 janë zhvilluar trajnime nga Drejtoria e Programimit 

Buxhetor dhe nga Drejtoria e IT-së dhe Suportit të Menaxhimit të Çështjeve, pranë Këshillit 

të Lartë Gjyësor sipas nevojave të nëpunësve civil gjyqësor. 

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

Realizimi i treguesit është 24% ndërsa përqindja e realizimit të treguesit të performancës 

kundrejt nivelit të planifikuar është 48%. Nga 286 vakanca në fillim të vitit, gjatë vitit 2021 

janë rekrutuar mesatarisht 70 punonjës ose 24% e numrit vakant të punonjësve të sistemit 

gjyqësor. 

4) Magjistratë të vlerësuar kundrejt totalit të magjistratëve në masën 30%. 

Realizimi i treguesit për periudhën raportuese është në masën 11%, ndërsa përqindja e 

realizimit të treguesit të performancës kundrejt nivelit të planifikuar është në masën 36.7% 

Nga 329 magjistratë efektiv, gjatë kësaj periudhe janë vlerësuar me të dyja vlerësimet 36 

magjistratë ose 11% e tyre. 

5) Numri i magjistratëve të emëruar, transferuar, promovuar dhe shkarkuar kundrejt totalit të 

përgjithshëm të magjistratëve në masën 12%. Nga 329 magjistratë efektiv; Janë propozuar 

dhe emëruar në Gjykatën e Lartë 6 magjistratë, 10 magjistratë kanë patur ngritje në detyrë, 

janë transferuar 10 magjistratë dhe janë shkarkuar 3 magjistratë nga KLGJ-ja. Pra 29 

magjistratë ose 8.8% e totalit prej 329 magjistratësh. Realizimi i treguesit për vitin 2021, 

kundrejt nivelit të planifikuar është në masën 73.3%. 

6) Përqindja e gjykatave të audituara, për vitin 2021 është 13 gjykata ose rreth 34% e tyre. 

Realizimi i treguesit për vitin 2021, është 20.5%, ndërsa përqindja e realizimit të treguesit 

të performancës kundrejt nivelit të planifikuar është në masën 60%. Nga totali i 39 

institucioneve (38 gjykata + KLGJ) objekt i auditimit të brendshëm, gjatë vitit 2021, nga 

Drejtoria e Auditit të Brendshëm të KLGJ-së, janë audituar gjithësej 8 gjykata, ose 20.5% 

e tyre. 

Masa e realizimit të treguesve të mësipërm është e lidhur me 3 produkte, realizimi i të cilave 

është si më poshtë: 

http://www.klgj.al/
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Produkti 92901AA:-“Numri i vendimeve të marra nga KLGJ-ja”- Njësia matëse-

nr.vendimesh. 

Për vitin 2021, janë parashikuar të merren 500 vendime nga KLGJ-ja. Gjatë viti 2021, janë 

marrë 607 vendime. Ky produkt është realizuar në masën 121%. 

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

Ky produkt është planifikuar për blerjen e pajisjeve të ndryshme si kompjutera, printer, Ups, 

etj për funksionimin e aktivitetit të KLGJ-së. Objekti i prokurimit është realizuar plotësisht në 

masën 100% 

Projekti M290057 “Rikonstruksion ndërtimi” Njësia matëse - nr.institucioni. 

Fondi i planifikuar 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. Fondi është realizuar plotësisht në masën 100% 

Qëllimi i programit 01110 –“ Planifikim, menaxhim dhe administrim”, për vitin 2021, është 

realizuar në masën 81%  

II- Programin 01140 “Mbështetje për teknologjinë, e sistemit të drejtësisë ” synon 

caktimin e standardeve dhe politikave, në përputhje me rregullat për politikat e përgjithshme 

shtetërore për sistemin e teknologjisë së informacionit për sistemin e drejtësisë, për një 

funksionim efektiv të sistemeve të teknologjisë së përpunimit të informacionit dhe të të 

dhënave (pajisje dhe programe), duke siguruar përmbushjen e nevojave të institucioneve të 

sistemit të drejtësisë.  

Qëllimi: Përcaktimi i prioriteteve, politikave, dhe standardeve, në lidhje me sistemin e 

teknologjisë së informacionit në sistemin e drejtësisë. 

Objektivi: Angazhimi i QTI-së, për garantimin e arritjes së standardeve të BE-së, për 

teknologjinë e informacionit dhe komunikimit. 

Treguesi i performancës për këtë objektiv është: 

Përmirësimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit në sistemin e drejtësisë, në masën 

50%. Treguesi nuk është realizuar. 

Për realizimin e këtij treguesi është përcaktuar si produkt; 

Produkti 92903AA: “Programe dhe pajisje të STI-së”, Njësi matëse – nr. sistemesh. 

Produkti nuk është realizuar, pasi QTI ka filluar aktivitetin e saj në datën 17.12.2021. 

III.- Programi 03310 “Buxheti Gjyqësor”, synon ofrimin efikas të shërbimeve dhe 

funksionim më të mirë të gjykatave nëpërmjet mbështetjes buxhetore të shërbimeve gjyqësore 

dhe përmirësimit të infrastrukturës, me qëllim sjelljen e tyre në parametrat dhe cilësinë e 

performancës së ngjashme me vendet e BE-së.  

Qëllimi: Ofrimi efikas i shërbimeve dhe punë më e mirë në gjykatat e 3 niveleve. 

http://www.klgj.al/
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Objektivi 1: "Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve përmes novacionit dhe forcimit të 

strukturave dhe sistemeve të teknologjisë, që zhvillojnë koherencën, efikasitetin dhe 

efektshmërinë institucionale  

Treguesit e performancës për këtë objektiv janë si më poshtë: 

1) Vlerësimi dhe përmirësimi i infrastrukturës gjyqësore (ndërtesa, mjedise pune etj), për të 

garantuar standarde bashkëkohore në përmbushjen e detyrave kushtetuese dhe ofrimin 

dinjitoz të shërbimit për publikun, në masën 58%. Realizimi i treguesit për periudhën 

raportuese është 55%, ndërsa përqindja e realizimit të treguesit të performancës kundrejt 

nivelit të planifikuar është 95% 

2) Përmirësimi, ose ngritja e sistemeve të teknologjisë së informacionit, të cilat përmbushin 

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

ndryshimeve të teknologjisë, në masën 96%. Realizimi i treguesit për periudhën raportuese 

është 94.7%, ndërsa përqindja e realizimit të treguesit të performancës kundrejt nivelit të 

planifikuar është në masën 98.7%. 

Përqindja e realizimit të treguesit i referohet vlerës mesatare të përqindjes së realizimit të 

treguesve të 6 produkteve që lidhen me realizimin e tyre në terma sasior ( Njësia matëse).   

Realizimi i treguesit të performacës nr. 1 është e lidhur me % mesatare të realizimit të 4 

produkteve që nga natyra lidhen me këtë tregues: 

 

 

1. Produkti 92902AA - “Çështje të gjykuara” Njësia matëse- nr çështjesh. 

Për vitin 2021, u planifikuan të realizohen rreth 175,600 çështje. Gjatë vitit 2021, janë realizuar 

nga gjykatat 142,491çështje, ose në masën 81%. Mosrealizimi ka ardhur si rezultat i mungesave 

në sistemin gjyësor. Në fund të vitit 2021, në Sistemin Gjyqësor vakancat në magjistratë 

rezultojnë të jenë; vakanca të përhershmë 79 vende dhe vakanca të përkohshme 106 vende, 

ndërsa vakancat në stafin administrativ janë 110 vende. Këto vakanca sjellin zgjatjen në kohë të 

përfundimit të proceseve gjyqësore, por krahasuar me vitin e kaluar numri i çeshtjeve të 

realizuar (128,374 çështje) ka një rritje me 11% më shumë duke përmirësuar efiçencën e 

shërbimit ndaj publikun në gjykata.  

2.  Produkti:18AD801 - “Blerje pajisje zyre” Njësia matëse – nr institucioni. 

Për vitin 2021, ky produkt ishte planifikuar për blerje mobilje dhe pajisje për zyra dhe salla gjyqi 

për 22 gjykata dhe është realizuar nga 22 gjyakata, ose në masën 100%. 

3. Produkti M290068 - “Rikonstruksione të tjera ndërtimore” Njësia matëse – nr institucioni. 

Në këtë produkt, në fillim të vitit u planifikua fondi për kryerjen e punimeve në nivel 

mirëmbajtje në 5 gjykata (Gj. e Lartë, Gj. e Apelit Korçë, gjykatat e rretheve Kavajë, Lushnjë 

dhe Pogradec). Gjatë vitit si rezultat i rishpërndarjes së fondit me Vendimin e KLGJ-së nr. 294, 

datë 06.07.2021, si dhe pakësimin e fondit në zbatim të Aktit Normativ nr. 34. datë 03.12.2021, 

numri i rishikuar i gjykatave në këtë produkt për vitin 2021 është 4 gjykata dhe u realizua nga 

të 4 gjykatat ose në masën 100%. 

http://www.klgj.al/
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4. Produkti  M290075 - “Blerje Mjete Motorike ” Njësia matëse – nr mjetesh. 

Në këtë projekt në fillim të vitit u parashikua 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.  

Nisur nga nevojat e Gjykatës së Lartë, mbështetur në Vendimin nr 294 datë 06.07.2021, të 

KLGJ-së, Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 142333/1 prot., datë 

07.07.2021, ka miratuar akordimin e fondit, për plotësimin e nevojave të kësaj gjykate me 4 

automjete. Në këto kushte numri i mjeteve të planifikuara për t’u realizuar për vitim 2021 u 

rishikua në 6 automjete (2 KLGJ + 4 GJ. E Lartë) dhe 9 motoçikleta. 

Ky produkt është realizuar në masën 100% pasi gjatë vitit u prokuruan nga KLGJ-ja dhe 

Gjykata e Lartë 6 automjete dhe 9 motoçikleta, sipas planifikimit. 

Përqinda mesatare e realizimit të këtyre 4 produkteve është 95% e cila reflektohet edhe në 

masën e realzimit të treguesit të performancës nr.1 

1. Produkti 18AD805 - “Blerje software” Njësia matëse - nr institucioni 

Vlera e fondit 63,500 mijë lekë të miratuar në fillim të vitit 2021, në këtë produk ishte 

planifikuar për 1 institucion (KLGJ - programi 03310). Gjatë vitit fondi u rishikua në vlerë, 

por pa ndryshuar në tërma sasior. Fondi u përdor për të realizuar blerjen e softwarëve dhe 

upgrade licensa për sistemi RDA” (Regjistrimit Digital Audio). Fondi u prokurua nga KLGJ 

dhe u realizua plotësisht në terma sasior në masën 100%. 

2. Produkti: M290072 -“Blerje Pajisje” Njësia matëse – nr institucioni. 

Për vitin 2021, ky produkt, u planifikua në 38 gjykata dhe është realizuar në 37 prej tyre, ose në 

masën 97%. Mosrealizimi nga 1 gjykatë ka ardhur si rezultat i ankimimit në K.P.P të një 

Operatori Ekonomik. Kjo solli bllokimin e procedurës e cila u zhbllokua nga K.P.P me shkresën 

nr. 4937, në date 28.12.2021.  

Përqinda mesatare e realizimit të këtyre dy produkteve është 98.7% e cila reflektohet edhe në 

masën e realzimit të treguesit të performancës nr.2 

Masa e realizimit në % për çdo produkt reflekton realizimin e produkteve në terma sasior, 

konkretisht raportin për njësi matëse të çdo produkti të realizuar kundrejt planit vjetor të 

rishikuar.  

Qëllimi i programit 03310 –“Buxheti Gjyqësor”, për vitin 2021, është realizuar në masën 93% 

referuar buxhetit të rishikuar vjetor.Kjo pasqyron një përdorim me eficence dhe efktivitet të 

fondeve buxhetore. 

Aneksi nr. 5- Raporti i projekteve me financim të brendshëm për vitin 2021. 

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

kryher 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” ishte 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”. Gjatë vitit 

buxhetor 2021, fondi në shpenzime kapitale është rishikuar me Aktin Normativ nr. 34, datë 
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03.12.2021, fondet në shpenzime kapitale u pakësuan në vlerën 17,000 mijë lekë, në programin 

- 03310 “Buxheti Gjyqësor” të grupit buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor. Buxheti i rishikuar 

vjetor është 183,000 mijë lekë dhe është realizuar në total në vlerën 173,384 mijë lekë ose në 

masën 94.7%. 

Fondi i planifikuar në investime për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor” 

(KLGJ+gjykata), është i detajuar në 5 projekte sipas tabelës së mëposhtme: 

000/lekë 

Emërtimi 

(Kodi i projektit) 

Buxheti  i 

planifikuar 

vjetor 

Buxheti i 

rishikuar vjetor 

Realizimi 

vjetor 

Realizimi 

në % 

Fondi i 

papërdorur 

1 2 3 4 5=4/3 6= 3-4 

Blerje software 

(18AD805) 
63,500 57,440 57,324 99.8 % 116 

Rikonstruksion 

(M29057) 

(M290068) 

24,800 22,370 22,278 99.6 % 92 

Blerje Pajisje zyre 

(18AD801) 
40,000 30,920 28,313 91.6 % 2,607 

Blerje Pajisje 

(M290072) 
65,300 57,010 50,424 88.4 % 6,586 

Blerje mjete motorike 

(M290075) 
6,400 15,260 15,045 98.6 % 215 

Totali 200,000 183,000 173,384 94.7% 9,616 

Ndërsa detajimi i fondeve në shpenzime kapitale sipas programeve për vitin 2021; 

000/lekë 

Emërtimi 
Plani vjetor në 

fillim të vitit 

Plani i 

rishikuar 
Realizimi vjetor % e Realizimit 

Programi 01110 22,000 22,000 20,009 91% 

Programi 03310 178,000 161,000 153,375 95.3% 

Totali 200,000 183,000 173,384 94.7% 

 

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

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

planifikuan të realizohen 2 projekte në vlerën totale 22,000 mijë lekë.  Gjatë viti KLGJ-ja ka 

kontraktuar dhe realizuar në total vlerën e kontraktuar  të fondi në vlerën 20,009 mijë lekë ose 

në masën 91% i detajuar si më poshtë: 

1 ) Projekti M290072 “Blerje pajisje ” 

000/lekë 

Emërtimi Kodi i Projektit 
Plani vjetor në 

fillim të vitit 
Realizimi vjetor % e Realizimit 

“Blerje pajisje” M290072 19,000 17,015 89.6% 

Për këtë projekt është parashikuar fondi në vlerën 19,000 mijë lekë. Realizimi 17,015 mijë 

lekë,ose në masën 89.6%. 
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Ky fond shërbeu për plotësimin e nevojave të KLGJ së me; 

- Pajisjeve Audio vizuale në vlerën 2,109, mijë lekë, Ky system siguroi 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.  

- Blerje Librash në vlerën 189 mijë lekë. 

- Pajisje teknike në vlerën 5,928 mijë lekë.  

- Pajisje të tjera teknike në vlerën 3,360 mijë lekë. 

- Blerje Kompjutera, Laptop, Router në vlerën 5,427 mijë lekë, 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.  

2-Projekti M290057 “Rikonstruksion Ndërtimi”.  

000/lekë 

Emërtimi Kodi i Projektit 
Plani vjetor në 

fillim të vitit 

Realizimi 

vjetor 
% e Realizimit 

Rikonstruksion Ndërtimi M290057 3,000 2,994 99.8% 

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 20,008.5 mijë lekë, ose në 

masën 91% (të rakorduar edhe me sistemin SIFQ). KLGJ-ja, e cila tregon një menaxhim eficent 

të fondeve buxhetore. 

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.  

1) 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 14,640 mijë lekë, në këtë program. Kjo solli 

që vlera e projekteve të rishikohej  në vlerë edhe në sasi si më poshtë: 

- Projekti “Blerje software” (18AD805) u shtua ne vlerën 1,140 mijë lekë, nga 63,500 të 

planifikuara në fillim të viti fondi u rishikua në 64,640 mijë lekë për 1 institucion 

- Projekti “Blerje mjete motorrike” (M290072) u shtua në vlerën 9,000 mijë lekë dhe nga 2 

automjete dhe 9 motoçikleta të planifikuar në fillim të viti në vlerën 6,500 mijë lekë, fondi u 
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rishikua në 15,400 mijë lekë dhe numri i automjeteve u shtua me 4 automjete, pra në total 6 

automjete dhe 9 motoçikleta 

- Projekti “Rikostruksion” (M290068) u shtua në vlerën 4,500 mijë lekë, duke bërë që vlera 

në këtë projekt të rishikohet në 26,300 mijë lekë dhe nga 5 gjykata të planifikuara në fillim të 

vitit në numri i tyre u rishikua në 6 gjykata. 

- Projekti “Blerje pajisje zyre” (18AD801) u pakësua në vlerën 8,630 mijë lekë. Pjesë kryesore 

të këtij fondi e zë fondi i detajuar në vlerën 8,400 mijë lekë për Gj.Rr. Tiranë e cila kishte 

planifikuar realizimin e një centrali elektrik për dy godinat e kësaj gjykate. Nga vlerësimi i 

projektit u konstatua që nëse ky projekt realizohej së bashku me dhomën e serverit vlera e 

projekti rezultonte më i ulët. Për këtë arsye projekti është planifikuar të realizohet në vitin 2022 

dhe fondi u tërhoq. ndërsa diferenca tjetër janë teprica nga prokurimet online i 21 

gjykatave.Vlera e projekti si rezultat i këtij pakësimi u bë 31,370 mijë lekë i detajuar po për 22 

gjykata. 

- Projekti “Blerje pajisje”(M290072), u pakësua në vlerën 6,010 mijë lekë. Pjesa më e madhë 

e këtij fondi në vlerën 3,000 mijë lekë i përkiste Gj.Ad.Apelit Tiranë, e cila kishte planifikuar 

të realizonte blerjen e kompjuterave per nevajat e gjykatës. Në kushtet e mosplotësimit të 

strukturës organike me (15)magjistratë në këtë gjykatë, e bëri të panevojshëm investimin. Pjesa 

tjetër e fondit janë teprica nga prokurimi onlinë. Fondi i projektit u rishikua në 40,290 mijë 

lekë, i detajuar po në 38gjykata  

2)  - Në muajin dhjetor me Aktin Normativ fondi në shpenzime kapitale u pakësua në vlerën 

17,000 mijë lekë, e cila u reflektua edhe në pakësimin e planitvjetor të projekteve si më poshtë;. 

- Projekti “Blerje software” (18AD805) u pakësua ne vlerën 7,200 mijë lekë, pra nga 64,640 

mijë lekë, u rishikua në 57,440 mijë lekë i detajuar për 1 institucion. 

- Projekti “Rikostruksion” (M290068) u pakësua në vlerën 6,930 mijë lekë. Vlera e rishikuar 

e projektit është 19,370mijë lekë i detajuar për 4 gjykata 

- Projekti “Blerje pajisje zyre” (18AD801) u pakësua në vlerën 8,630 mijë lekë, vlera e 

rishikuar e projektit është 31,370 mijë lekë i detajuar për 4 gjykata. 

- Projekti “Blerje pajisje”(M290072), u pakësua në vlerën 2,280 mijë lekë. Vlera e rishikuar 

e projektit është 38,010 mijë lekë, i detajuar po në 38 gjykata  

- Projekti “Blerje mjete motorrike” (M290072) u pakësua në vlerën 140 mijë lekë. Buxheti i 

rishikuar është 15,260 mijë lekë për të njëjtin numër mjetesh (6 auotmjete dhe 9 motoçikleta). 

Për sa më sipër buxheti i rishikuar vjetor në investime është 161,000 mijë lekë, kurse vlera e 

projekteve dhe realizimi i tyre paraqitet si më poshtë; 

1- Projekti 18AD805 - “Blerje software” 

000/lekë 

Emërtimi Kodi i Projektit 

Plani vjetor 

në fillim të 

vitit 

Plani i 

rishikuar 

vjetor 

Realizimi 

vjetor 

% e 

Realizimit 

Blerje software 18AD805 63,500 57,440 57,324 99.8 % 
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Vlera e fondit të miratuar në këtë projekt në fillim të vitit 2021, ishte 63,500 mijë lekë. Gjatë 

vitit vlera e projektit u rishikua në vlerën 57,440 mijë lekë;  

- Në muajin korrik, 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, ky projekt u shtua në vlerën 1,140 mijë lekë, vlera e projektit u 

rishikua në 64,640 mijë lekë. Gjatë viti 2021, KLGJ-ja, ka prokuruar fondin në vlerën 57,324 

mijë lekë dhe e ka likujduar të plotë vlerën e kontraktuar.  

- Teprica e fondeve të lira nga prokurimi onlinë në vlerën 7,200 mijë lekë, është pakësuar me 

Aktin Normativ nr.34, datë 03.12.2021. Buxheti i rishikuar vjetor në këtë projekt, është 57,440 

mijë lekë, ndërsa realizimi vjetor është 57,324 mijë lekë ose në masën 99.8%. 

Fondi u përdor për prokurimin e software dhe upgrade për sistemin RDA të instaluara në sallat 

e gjyqit, në kompjuterat e gjyqtarëve dhe sekretarëve gjyqësorë. Sistemi jep mundësi jo vetëm 

për regjistrimin audio të asaj që ndodh në sallën e gjyqit por edhe për mbajtjen e shënimeve 

me vula të pandryshueshme kohore, për kërkim të shënimeve dhe regjistrimeve të mbajtura 

në sallën e gjyqit sipas një sërë kriteresh si numri i çështjes, periudhës kohore, përmbajtjes së 

shënimeve etj, si dhe riprodhimin në disqe optike apo media të tjera të asaj që regjistrohet. Ky 

sistem konsiston në pajisjet që vijojnë: USB Audio Mixer (4 kanale – 8 hyrje), mikrofona për 

të gjitha subjektet kryesore pjesëmarrëse në gjykim (gjyqtari i vetëm/trupi gjykues, 

paditësi/përfaqësuesi i tij ligjor, i padituri/përfaqësuesi i tij ligjor, prokurori, i pandehuri, 

mbrojtësi si dhe dëshmitari/ personat e tretë/ekspert/etj) dhe kompjuterin që kontrollon të 

gjitha pajisjet në sallë, në të cilin ruhet regjistrimi dhe shënimet audio. 

Sistemi RDA/V (Regjistrimi Dixhital Audio) ka si qëllim rritjen e transparencës, efikasitetit, 

kontrollit dhe monitorimit të seancave gjyqësore.  

 

Projekti M290068 - “Ndërtim i ri, Rikonstruksion i plotë/i pjesshëm” 

000/lekë 

Emërtimi Kodi i Projektit 

Plani vjetor 

në fillim të 

vitit 

Plani i 

rishikuar 

vjetor 

Realizimi 

vjetor 

% e 

Realizimit 

Ndërtim i ri, 

Rikonstruksion i 

plotë/i pjesshëm 

M290068 21,800 19,370 19,284 99.6 % 

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

vlera e fondit të rishikuar në fund të vitit është 19,370 mijë lekë. Realizmi vjetor është 19,284 

mijë lekë ose 99.6% 

Ky fond në fillim të vitit ishte parashikuar të përdorej për përmirësimin e infrastrukturës 

ndërtimore, në plotësimin e nevojave, të 5 gjykatave, në vlerën 21,800 mijë lekë.  

Nisur nga nevoja e Gjykatës së Posacme të Apelit Kundër Korrupsionit dhe Krimit të 

Organizuar për të rinovuar sistetmin e kondicionimit (VRF), në muajin korrik për këtë gjykatë, 

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, është alokuar një fond shtesë në 

vlerën 4,500 mijë lekë. Kjo solli gjithashtu rishikimin e planit vjetor të këtij projekti dhe numrit 
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të gjykatve të planifikuar për të kryher punime në nivel irëmbajtjë nga 5 në 6 gjykata. 

Gjykata e Posacme e Apelit Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, filloi procedurat e 

prokurimit të fondit për kryerjen e punimeve me objekt “Rikonstruksion /Implementim, 

Furnizim - Vendosje të sistemit të kondicionimit me VRF”, pasi ai ekzistues ishte shumë i 

vjetër dhe jo efiçent. Gjatë procedurave rezultoi që operatori ekonomik i shpallur fitues nga 

KVO, ishte i njëjti person fizik/ ekperti që kishte hartuar dokumentacionin për këtë procedurë 

si, projektin, dhe preventivin, duke qënë se kërkohej një ekspert i fushës dhe autoriteti 

Kontraktor nuk dispononte një të tillë. Nga konsultimi i bërë edhe me A.P.P-në, së cilës ju 

drejtua gjykata më datë 11.11.2021, për të trajtuar këtë rast, u vendos që në kushtet e një 

konflikti të pastër interesi procedura të anullohej dhe duke qënë se nuk u paraqit asnjë 

“Operator Ekonomik” tjetër që të rezultonte më një ofertë të suksesshme, ky fond nuk mundi 

të realizohej. Vlera e fondit (4,500 mijë lekë),u pakësua me Aktin Normativ nr. 34, datë 

03.12.2021 

 Gjykata e Apelit Korçë kishte të planifikuar në fillim të vitit një fond në vlerën 770 mijë 

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

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

të prezencës së lagështisë. Ky investim ishte parashikuar të realizohej së bashku me 

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

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

duke e bërë të pamundur realizimin e këtij fondi. Fondi në vlerën 770 mijë lekë u pakësua më 

Aktin Normativ nr 34, datë 03.12.2021.  

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

për ndërtimin e dhomës së serverit. Gjykata ka lidhur kontratën në vlerën 17,580 mijë lekë. 

Teprica e fondit si rezultat i prokurimit online në vlerën 1,070 mijë lekë, u pakësua më Aktin 

Normativ nr. 34, datë 03.12.2021. Buxheti i rishikuar për këtë projekt është 17,580 mijë lekë. 

Gjykata ka likujduar të plotë vlerën e kontraktuar në vlerën 17,580 mijë lekë. Ky projekt është 

realizuar në masën 100%. 

 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë - Për këtë gjykatë, ishte 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 u prokurua, 

duke realizuar plotësisht objektin e prokurimit në vlerën 692 mijë lekë, sipas kontratës së 

lidhur. Teprica e fondit në vlerën 400 mijë lekë, u pakësua më Aktin Normativ nr. 34. Datë 

03.12.2021. Fondi i rishikuar për këtë projekt është 700 mijë lekë, ndërsa vlera e kontraktuar 

dhe realizuar 692 mijë lekë, ose në masën 99% 

 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë - Fondi që është detajuar për këtë gjykatë në vlerën 

800 mijë lekë u planifikua 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. Gjykata e ka realizuar plotësisht këtë vlerën e projektit në masën 91.3%. Diferenca 

është kursim fondi nga prokurimi online. 

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

përfunduar procedurat e prokurimit dhe ka realizuar këtë projekt në vlerën 280,8 mijë lekë. 

Diferenca e fondit në vlren  u pakësua me Aktin Normativ Nr.34 datë 03.12.2021. Buxheti i 

rishikuar vjetor në vlerën 290 mijë lekë është realizuar në masën 97%.  

Fondi i parealizuar i dy gjykatave (Gykata e Apelit të Posacëm K.K.O dhe Gjykata e Apelit 

Korçë në vlerën 5,270 mijë lekë) si dhe tepricat nga prokurimi online i 3 gjykatave të tjerë në 

vlerën 1,660 mijë lekë, në total 6,930 mijë lekë, u pakësuan me aktin normativ nr.34 datë 

03.12.2021, kjo solli rishikimin e planit vjetor në këtë projekt në vlerën 19,370 mijë lekë dhe 

numrin e tyre nga 6 në 4 gjykata. 

Në total projekti “Ndërtim i ri, Rikonstruksion i plotë/i pjesshëm” M290068, gjatë viti 2021, u 

rishikua në vlerën 19,370 mijë lekë u kontraktua në vlerën 19,284 mijë lekë dhe u likujdua 

plotësisht vlera e kontraktuar duke e realizuar objektin e prokurimit në masën 100%, kurse 

vlera e fondit është realizuar në masën 99.6%. Teprica e fondeve është si rezultat i kursimit 

nga prokurimi online. 

2- Projekti-18AD801 “Blerje Pajisje Zyre”  

000/lekë 

Emërtimi Kodi i Projektit 

Plani vjetor 

në fillim të 

vitit 

Plani i 

rishikuar 

vjetor 

Realizimi 

vjetor 

% e 

Realizimit 

Blerje Pajisje Zyre 18AD801 40,000 30,920 28,313 91.6 % 

 

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 të gjykimit si dhe solemnitetin gjatë proceseve gjyqësore.  

Gjatë vitit 2021, fondi në këtë projekt është rishikuar në vlerën 30,920 mijë lekë, si më poshtë: 

- 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 ketë projekt u pakësua në vlerën 8,630 mijë lekë. Fondi i 

pakësuar (kryesisht nga teprica e prokurimeve onlinë), u rishpërnda për nevoja të gjykatave në 

projekte të tjera. 

- Me Aktin Normativ nr. 34, datë 03.12.2021, fondi në këtë projekt u rishikua duke u pakësuar 

në vlerën 450 mijë lekë, por pa ndryshuar numrin e gjykatave të planifikuara për këtë projekt. 

Fondi i kontraktuar është 28,313 mijë lekë dhe është likujduar e plotë vlera e kontraktuar nga 

të 22 gjykatat.  

Gjatë vitit janë prokurur për nevojat e gjykatave; poltrona, karrige rotulluese, sete me tavolina, 

rafte metalikë për arkivat, rafte për bibliotekat e gjykatave, kondicioner, etj. Është bërë 

kompletimi me sistem akses kontrolli dhe monitorimi, sistem vëzhgimi me kamera të dhomave 

të reja të serverave, pajisje me derë dedektimi; pajisje akses kontrolli, sistem skaner check-

point, sistem sinjalizim audio për qëndër zëri për drejtimin e publikut në sallat e gjykimit, 

inverter e bateri për të garantuar funksionimin në çdo moment të paisjeve elektronike dhe 

programeve të instaluara në gjykata etj. 
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Në total projekti “Blerje Pajisje” 18AD801, gjatë viti 2021, plani i rishikuar është 30,920 mijë 

lekë u kontraktua në vlerën 28,313 mijë lekë dhe u likujdua plotësisht vlera e kontraktuar, ose 

në masën 91.6% të buxhetit të rishikuar për këtë projekt. Teprica e fondeve është si rezultat i 

kursimit nga prokurimi online. 

3- Projekti M290072 - “Blerje Pajisje”  

000/lekë 

Emërtimi 
Kodi i 

Projektit 

Plani vjetor 

në fillim të 

vitit 

Plani i 

rishikuar 

vjetor 

Realizimi 

vjetor 

% e 

Realizimit 

Blerje Pajisje Zyre M290072 46,300 38,010 33,410 88 % 

 

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. Për 

një përdorim sa më eficent dhe me efikasit të fondeve buxhetore fondet e lira kryesisht nga 

teprica e prokurimeve onlinë, u rishpërnda për nevoja të gjykatave në projekte të tjera si më 

poshtë.  

- 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 pakësua në vlerën 6,010 mijë lekë.  

- Me Aktin Normativ nr. 34, datë 03.12.2021, ky projekt u pakësua në vlerën 2,280 mijë lekë. 

Fondi i rishikuar vjetor është 38,010 mijë lekë, i detajuar po në 38 gjykata. 

Është kontraktuar dhe realizuar plotësisht vlera e kontratuar në këtë projekt në vlerën 33,410 

mijë lekë ose në masën 88% nga 37 gjykata. 

Fondi i planifikuar në këtë projekt për Gjykatën e Lartë në vlerën 2,890 mijë lekë, nuk është 

realizuar, për arsye të ankimimit në K.P.P të një Operator Ekonomik. Kjo solli pezullimin e 

procedurës e cila u zhbllokua nga KPP me shkrese. nr. 4937 prot. në datë 28.12.2021. Në këtë 

datë ishtë e pamundur përfundimi dhe realizimi i procedurës në fjalë. 

Fondi i realizuar shërbeu 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 është përdorur për blerjen e pajisjeve si; server, rack central telefonik, pajisje 

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

4- Projekti M290075 - “Blerje Mjete Motorike ”  

000/lekë 

Emërtimi Kodi i Projektit 

Plani vjetor 

në fillim të 

vitit 2021 

Plani i 

rishikuar 

vjetor  2021 

Realizimi 

vjetor 2021 

% e 

Realizimit 

Blerje Mjete Motorike M290075 6,400 15,260 15,045 98.6% 

 

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

përmirësimin dhe rinovimin e mjeteve të transportit në gjykata, nga të cilat; 
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- Për blerjen e 2 “Automjeteve” ishte parashikuar fondi në vlerën 5,000 mijë lekë.  

- Për blerjen e 9 "Motoçikletave", ishte 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, për mjete motorike si rezultat i amortizimit të mjeteve 

ekzistuese si dhe plotësimit gradual të struktures organikë të kësaj gjykate me magjistratë, 

fondet e lira në vlerën 9,000 mijë lekë, nga projektet “Blerje pajsje” dhe “Blerje pajsje zyre” u 

transferuan tek ky projekt.  

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 shtua në vlerën 9,000 mijë lekë, për plotësimin e nevojave 

të kësaj gjykate me 4 automjete. 

KLGj dhe Gjykata e Lartë kanë kontraktuar fondin në vlerën 15,045 mijë lekë dhe e kanë 

likujduar plotësisht vlerën e kontraktuar. Objekti i prokurimit (6 automjete dhe 9 motorçikleta) 

është realizuar plotësisht. 

Diferenca e fondit të papërdorur në vlerën 140 mijë lekë u pakësua më Aktin Normativ nr. 34 

datë 03.12.2021. 

Buxheti i rishikuar vjetor në këtë projekt është 15,260 mijë lekë, ndërsa realizimi është 

15,045 mijë lekë, ose në masën 98.6%. 

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

masën 91%, kundrejt planit të rishikuar vjetor. Pavarësisht vështirësive që solli viti 2021 për 

shkak të pandemisë globale COVID-19, si dhe mungesave në sistemin gjyqësor, KLGJ- ja dhe 

gjykatat kanë bërë përpjekje maksimale për të mirëmenaxhuar fondet buxhetore në mënyrë 

efektive dhe eficiente. 

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

i Lartë Gjyqësor”, për vitin 2021. 

 

 

 

Departamenti i Programimit dhe Administrimit të Buxhetit 
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