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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

DEPARTAMENTI I PROGRAMIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË BUXHETIT 
DREJTORIA E PROGRAMIMIT DHE MONITORIMIT TË BUXHETIT 

 

RAPORTI 

I 

MONITORIMEVE PËR PERIUDHËN JANAR – PRILL 2022 

 

Me ligjin nr. 115/2021, datë 16.12.2021“Për buxhetin e vitit 2022”, është miratuar buxheti i 

shtetit për vitin 2022, pjesë e të cilit është edhe buxheti për grupin buxhetor ”Këshilli i Lartë 

Gjyqësor”. Fondet buxhetore të këtij grupi buxhetor, për vitin 2022, janë miratuar 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”. 

Për realizimin e këtij qëllimi është përcaktuar objektivi: “KLGJ-ja do të angazhohet në 

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

përmirësimin e performancës 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, në masën 75%.  

2. Përqindja e punonjësve të KLGJ-së së trajnuar në masën 60%.  

3. Përqindja e stafit administrativ dhe administrativ gjyqësor të rekrutuar në masën 80%. 

4. Magjistratë të vlerësuar kundrejt totalit të magjistratëve në masën 70%.  

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

përgjithshëm të magjistratëve në masën 60%.  

6. Përqindja e gjykatave të audituara, rreth 80% e tyre.  

Për realizimin e këtyre treguesve janë përcaktuar 3 produktet e mëposhtme: 
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Produkti 92901AA - “Auditime të kryera”  

Produkti M290072 - “Blerje Pajisje”  

Produkti M290072 - “Blerje Software”.  

Programi buxhetor “Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë” ka për qëllim: 

“Përcaktimin e prioriteteve, politikave dhe standarteve, 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 standarteve të BE-së për teknologjinë e informacionit dhe komunikimit”me tregues 

performance: 

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

65%. 

Për realizimin e këtij treguesi është planifikuar 1 produkt për këtë program:  

Produkti 92903AA -  “Programe dhe pajisje të STI”.  

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 standarde bashkëkohore në përmbushjen e detyrave kushtetuese dhe ofrimin dinjitoz 

të shërbimit për publikun, në masën 65%.  

Për realizimin e këtyre treguesve janë përcaktuar 6 produktet e mëposhtme: 

 

1- Produkti: 92902AA “Çështje të gjykuara” 

2- Produkti: M290066 “Studime dhe projektime”  

3- Produkti: 21AC501 “Blerje software”  

4- Produkti: M290068 “Ndërtim i ri dhe rikonstruksion i plotë”  

5- Produkti: 18AD801 “Blerje pajisje zyre ”  

6- Produkti: 21AC401  “Blerje pajisje”  

7- Produkti: M290075 “Blerje mjete motorike”  

 

Objektivat e programeve janë të lidhura me produktet, mbi bazën e të cilave kryhet edhe 

raportimi vjetor i realizimit të tyre.  

Në vijim jepen të dhëna për realizimin e fondeve buxhetore për pushtetin gjyqësor për 4-

mujorin e parë të vitit 2022. 
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Aneksi nr.1 – Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve, për 4 mujorin e parë të vitit 2022. 

Pasqyra e raportit të shpenzimeve sipas programeve 

000/ lekë 

 

Programi 

 

Buxheti i fillimit 

të vitit 2022 

Buxheti i 

rishikuar 

vjetor 

2022 

Buxheti i 

periudhës 

raportuese  

Realizimi i 

periudhës 

raportuese 

 

% e realizimit 

01110 
296,208 281,816 141,008 

65,826 
47% 

01140 
8,840 8,544 5,544 486 9% 

03310 
3,454,760 3,346,366 1,810,166 821,153 45% 

Totali  
3,759,808 3,636,726 1,956,718 887,465 45% 

 

Buxheti i miratuar me ligjin 115/2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, për të tre programet 

buxhetore në fillim të vitit ishte 3,759,808 mijë lekë, i ndarë përkatësisht:  

 Programi 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim” në vlerën 296,208 mijë lekë.  

 Programi 01140 - “Mbështetje për Teknologjinë e Sistemit të Drejtesisë”, në vlerën 8, 840 

mijë lekë. 

 Programi 03310 - “Buxheti Gjyqësor” në vlerën 3,454,760mijë lekë.  

Gjatë periudhës raportuese janar-prill 2022, buxhetit i grupit buxhetor është rishikuar si më 

poshtë:  

1. Ministria e Financave dhe Ekonomisë me Udhëzimin Plotësues nr. 1, datë 10.01.2022 “Për 

zbatimin e buxhetit të vitit 2022”, ka miratuar çeljen e fondit të veçantë për grupin buxhetor  

Këshillin e Lartë Gjyqësor në vlerën 4,500 mijë lekë. KLGJ me shkresën nr. 1181 , datë 

24.02.2022, drejtuar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, ka kërkuar detajimin e këtij 

fondi në: 

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

 Programi 01140 - “Mbështetje për Teknologjinë e Sistemit të Drejtesisë”, në vlerën 100 mijë 

lekë.  

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

Ministria e Financave me shkresën nr. 3835/1 , datë 10.03.2022, ka miratuar këtë detajim. 

2. Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr 4934/3, date 17.03.2022, ka përcjellë 

pakësimin e fondit për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor”, mbështetur në Aktin 

Normativ nr. 3, datë 12.03.2022, në vlerën totale 130,152 mijë lekë. Nga të cilat; 18,162 

mijë lekë në programin 01110, “Planifikim, menaxhim dhe administrim”, 397 mijë lekë në 

programin 01140 “Mbështetje për Teknologjinë e Sistemit të Drejtesisë”, dhe 111,594 mijë 

lekë në programin 03310 - “Buxheti Gjyqësor”. 

3. Ministria e Financave dhe Ekonomisë, me  shkresën nr. 2129/1, datë 18.02.2022, ka miratuar 

kërkesen e përcjellë nga KLGJ-ja me shkresën nr. 5801/1, datë 03.02.2022 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 i ndividët”, të programit 01110 të KLGJ-së. 
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4. Ministria e Financave dhe Ekonomisë, me shkresën nr. 4306/1, datë 07.04.2022, ka miratuar 

kërkesën e përcjellë nga KLGJ-ja me shkresën nr. 1325, datë 03.03.2022 për akordimin e 

fondit shtesë për kryerjen e pagesës pas ndërprerjes së funksionit të fundit, për dy ish 

anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor në vlerën 1,028 mijë lekë. Vlerë, e cila u akordua në 

artikullin 606 “Transferta për tek individët”, të programit 01110 i KLGJ-së. 

Buxheti i rishikuar vjetor për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor”, pas ndyshimeve të 

mësipërme është 3,636,726, mijë lekë i ndarë përkatësisht:  

 Programi 01110 - “Planifikim, menaxhim dhe administrim” në vlerën 281,816 mijë 

lekë,  

 Programi 01140 - “Mbështetje për Teknologjinë e Sistemit të Drejtesisë” në vlerën 

8,544 mijë lekë.  

 Programi 03310 - “Buxheti Gjyqësor” në vlerën 3,346,366 mijë lekë. 

 

Për periudhën janar-prill 2022 për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë Gjyqësor”, buxheti i 

planifikuar është 1,956,718 mijë lekë, ndërsa realizimi është 887,465 mijë lekë ose në masën 

45 % (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ). 

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. Për 

periudhën raportuese, realizimi i shpenzimeve nga të ardhurat jashtë limitit (vetëm për 

programin 03310 - Buxheti Gjyqësor) është 2.390 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 periudhën janar-

prill të vitit 2022 

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

 

Programi - 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” 

000/lekë  

Emërtimi 

Buxheti i 

fillimit të vitit 

2022, 

Buxheti i 

rishikuar vjetor 

2022 

Buxheti i 

periudhës 

raportuese 

Realizimi 

janar-prill  % e realizimit 

Shpenzime 

korrente Art 

600+601+602) 

281,208 266,816 

 

126,008 65,826 52% 

Investime  

Art.(230+231) 

15,000 15,000 

 

15,000 0 0% 
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Totali  296,208 281,816 

 

141,008 65,826 47% 

 

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

të vitit 2022 ishte 296,208 mijë lekë, i detajuar përkatësisht 281,208 mijë lekë në shpenzime 

korrente dhe 15 mijë lekë në investime. 

Gjatë kësaj periudhe ky buxhet është rishikuar si rezultat i pakësimit të fondit në zbatim të Aktit 

Normativ nr. 3, datë 12.03.2022, në vlerën 18,162 mijë lekë në shpenzime korrente nga të cilat 

5,400 mijë lekë në “shpenzime personeli” dhe 12,762mijë lekë në “shpenzime operative”, e cila 

sikurse do të shikojmë më poshtë reflektohet në rishikimin e vlerave për artikujt përkatës. 

Akordimi i fondit të veçantë në vlerën 1,200 mijë lekë miratuar nga Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë me shkresën nr 3835/1, datë 10.03.2022 si dhe akordimi i dy fondeve shtesë për 

pagesën e 5 anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor në vlerën totale 2,570 mijë lekë (1,542 mijë 

lekë + 1,028 mijë lekë), sipas kërkesës së KLGJ-së dhe miratuar nga Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë respektivisht me shkresat nr 2129/1, datë 18.02.2022 dhe nr. 4306/1, datë 

07.04.2022. 

Buxheti i rishikuar vjetor në këtë program si rezultat i ndryshimeve të mësipërme  është 281,816 

mijë lekë, ndërsa buxheti për periudhën raportuese, është 141,008 mijë lekë, nga të cilat 

126,008 mijë lekë për shpenzime korrente dhe 15,000 mijë lekë në investime.  

Realizimi faktik për periudhën raportuese është 65,826 mijë lekë ose në masën 47% të buxhetit 

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 216,000 mijë lekë. Gjatë periudhës raportuese buxheti në këtë zë është 

rishikuar. Me kërkesë të KLGJ-së, me shkresën nr. 721 , datë 04.02.2022 drejtuar MFE-së, u 

kërkua transferim i fondit (pakësuar) në vlerën 5,000 mijë lekë nga shpenzime personeli (Art 

600+601), në shpenzime operative (Art.602). Ministria e Financave dhe Ekonomisë me 

shkresën nr. 2128/1 , datë 10.02.2022, ka miratuar këtë transferim. Gjithashtu, me Aktin 

Normativ nr. 3, datë 12.03.2022, ky fond u pakësua në vlerën 5,400 mijë lekë. Buxheti i 

rishikuar është 205,600 mijë lekë, ndërsa për periudhën raportuese buxheti është 88, 600 mijë 

lekë dhe realizimi faktik 55,768 mijë lekë ose në masën 64.6 % (të rakorduara edhe me 

sistemin SIFQ). Numri i punonjësve të KLGJ-së i miratuar me ligj për vitin 2022 është 128 

punonjës ndërsa aktualisht janë 101 punonjës pra ka një mungesë me 27 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 ishte 63,808 mijë lekë, Gjatë periudhës raportuese buxheti në këtë zë është 

rishikuar. Me kërkesë të KLGJ-së, me shkresën nr. 721 , datë 04.02.2022 drejtuar MFE u 

kërkua transferim i fondit (pakësim) në vlerën 5,000 mijë lekë nga shpenzime personeli (Art 

600+601), për (shtesë) në shpenzime operative (Art. 602). Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë me shkresën nr. 2128/1, datë 10.02.2022, ka miratuar këtë transferim. Gjithashtu, 

me Aktin Normativ nr. 3, datë 12.03.2022, ky fond u pakësua në vlerën 12,761.6 mijë lekë. 

Buxheti i rishikuar vjetor si rezultat i ndryshimeve është 56,046 mijë lekë, ndërsa për 

periudhën raportuese është 32,238 mijë lekë, ndërsa realizimi faktik është 7,451mijë lekë ose 
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në masën 34% (të rakorduara edhe me sistemin SIFQ). Fondi ka shërbyer për plotësimin e 

nevojave të stafit të KLGJ-së me materiale e shërbime zyre si dhe janë kryer likuidimet e 

shpenzimeve të shërbimeve ndaj të tretëve, etj. Ndërkohë janë lidhur kontratat vjetore për 

shërbim printimi dhe fotokopjimi si dhe shërbim mirëmbajtje automjetesh, blerje goma bateri, 

shërbime pritje përcjellje, shërbim larje makine vlera e të cilave po likuidohet gradualisht gjatë 

vitit, në përputhje me kushtet kontraktuale. KLGJ-ja vazhdon procedurat e prokurimit. 

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

për programin 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” për vitin 2022, është 5,170 mijë 

lekë. Fondi përfshin : 

- Fondi i veçantë në vlerën 1,200 mijë lekë, i miratuar nga Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë me shkresën nr. 3835/1 , datë 10.03.2022  

- Fondi në vlerën 1,400 mijë lekë, i cili do të përdoret për kryerjen e kompesimeve të 

shpenzimeve të telefonisë celulare, për anëtarët e KLGJ-së dhe disa punonjës të nivelit drejtues 

të administratës, në zbatim të pikës nr. 5 të Udhëzimit Plotësues nr. 1, datë 10.01.2022, “Për 

zbatimin e buxhetit të vitit 2022”  

- Fondi në vlerën totale 2,570 mijë lekë (1,542 mijë lekë +1,028 mijë lekë), i akorduar nga 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë respektivisht me shkresat nr. 2129/1, datë 18.02.2022 dhe 

4306/1, datë 07.04.2022, mbështetur në kërkesat e paraqitura nga KLGJ-ja. 

Fondi do të përdoret për kryerjen e pagesës pas ndërprerjes së funksionit të fundit, për 5 ish 

anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Për periudhën raportuese është përdorur fondi në vlerën 

2,607 mijë lekë, nga të cilat; 2,423.6 mijë lekë për pagesën kalimtare për ish anëtarët e KLGJ-

së, që ju mbaroi mandati dhe 183.8 mijë lekë për shpenzimet e telefonisë celulare  

“Artikulli 231” - Buxheti vjetor për shpenzime kapitale, në këtë program, është 15,000 mijë 

lekë, i detajuar në dy produkte: 

- Produkti M290072 (Blerje pajisje) në vlerën 14,160 mijë lekë , i cili do të përdoret për 

plotësimin e nevojave të KLGJ-së me; 

- “Instalim dhe pajisje telekomunikacioni” (Server). Në këtë zë është parashikuar blerja e dy 

serverave, 

- “Pajisje të tjera teknike” (Switch Layer 3, Storage për server, Firwall, aksesorë, etj). 

- “Pajisje kompjuterike” (Kompjuter, laptop). 

- Blerje libra-fond biblioteke” (Libra dhe kode të jurisprudencës). 

- “Orendi zyre”, të cilat do të përdoren për blerjen e orendive të zyrave, etj, duke u bazuar në 

nevojat e identifikuara për këto shpenzime dhe të përshtatjes dhe adaptimit të disa ambjenteve 

në zyra.  

-  “Pajisje të tjera zyre”, të cilat do të përdoren për blerjen e pajisjeve të ndryshme të zyrave, 

si scaner, grirëse letre, diktofon, switch, kamera, aparat fotografik, etj, dhe të ndonjë nevoje 

të paparashikuar që mund të lindë gjatë vitit buxhetor. 

 

- Produkti 18AD8057 “Blerje software ”, në vlerën 840 mijë lekë, për blerje (Programe  

software, patenta) për ristrukturimin e portalit të KLGJ-së. 
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KLGJ, ka filluar procedurat për të dy produktet, pritet që në muajt në vijim të filloj realizimi i 

tyre. 

 

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

 

 

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

000/lekë  

Programi 

Buxheti i 

fillimit të 

vitit 2022, 

Buxheti i 

rishikuar 

vjetor 2022 

Buxheti i 

periudhës 

raportuese 

Realizimi 

janar-prill  
% e 

realizimit 

Shpenzime 

korrente Art 

(600+601+602)  

8,840 8,543 5,544 486 9% 

Totali  8,840 8,543 5,544 486 9% 

 

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 8,840 mijë lekë. Gjatë periudhës janar- prill 2022, buxheti në këtë 

program është rishikuar si rezultat i akordimit të fondit të veçantë në vlerën 100 mijë lekë 

miratuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 3835/1 , datë 10.03.2022. 

Në muajin mars fondi në këtë program u pakësua në zbatim të Aktit Normativ Nr. 3, datë 

12.03.2022, në vlerën 397 mijë lekë. Nga të cilat 163 mijë lekë në shpenzime personeli dhe 

234 mijë lekë në shpenzime operative, të cilat janë reflektuar edhe në vlerat përkatëse të secilit 

artikull. 

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

në fillim të vitit është 6,500 mijë lekë. Buxheti në ketë zë gjatë periudhës raportuese është 

rishikuar si rezultat i pakësimit të fondit në zbatim të Aktit Normativ nr. 3 datë 12.03.2022 në 

vlerën 163 mijë lekë. Buxheti i rishikuar vjetor është 6,338 mijë lekë ndërsa për periudhën 

raportuese buxheti është 3,338 mijë lekë dhe realizimi faktik 486 mijë lekë ose në masën 15 

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

vitin 2022, është 6 punonjës, ndërsa aktualisht është punësuar vetëm 1 punonjës (Drejtori i 

QTI-së), pra ka një mungesë me 5 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 ishte 2,340 mijë lekë. Buxheti në ketë zë gjatë periudhës raportuese është 

rishikuar si rezultat i pakësimit të fondit në zbatim të Aktit Normativ nr. 3, datë 12.03.2022 në 
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vlerën 234 mijë lekë. Buxheti i rishikuar vjetor dhe ai i periudhës raportuese është 2,106 mijë 

lekë. Fondi nuk është realizuar pasi, QTI po funksion me kapacitet jo të plotë, vetëm me 1 

punonjës. 

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

për këtë program është 100 mijë lekë, por fondi për mungesë të stafit nuk është përdorur.  

 

III - Programi - 03310 “Buxheti Gjyqësor” 

Programi - 03310 “Buxheti Gjyqësor”                                                                                                                

 000/lekë  

Emërtimi 

Buxheti i 

fillimit të 

vitit 2022, 

Buxheti i 

rishikuar 

vjetor 2022 

Buxheti i 

periudhës 

raportuese 

Realizimi 

janar-prill  
% e 

realizimit 

Shpenzime 

korrente  Art 

600+601+602) 

3,057,760 2,949,366 1,468,166 818.770 56% 

Investime  

Art.(230+231) 

397,000 397.000 342,000 2,383 0.7% 

Totali  3,454,760 3,346,366 1,810,166 821,153 45% 

 

Fondi i akorduar për këtë program për vitin 2022 ishte 3,454,760 mijë lekë.  

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

pakësimit të fondit nga MFE në zbatim të Aktit Normativ nr. 3, datë 12.03.2022, në vlerën 

111,594 mijë lekë nga të cilat 64,569 mijë lekë në shpenzime personeli dhe 47,025 mijë lekë 

në shpenzime operative. Buxheti i rishikuar vjetor për këtë program është është 3,346,366 mijë 

lekë, i ndarë në 2,949,366 mijë lekë për shpenzime korrente dhe 397,000 mijë lekë për 

shpenzime kapitale.  

Për periudhën raportuese buxheti për këtë program është 1,810,166 mijë lekë, i ndarë 

përkatësisht; 1,468,166 mijë lekë në shpenzime korrente dhe 342,000 mijë lekë në shpenzime 

kapitale.  

Realizimi faktik për periudhën raportuese është 821,153 mijë lekë, ose në masën 45% (të 

rakorduara edhe me SIFQ). Në mënyrë të detajuar për çdo artikull situata paraqitet si më poshtë:  

“Artikulli 600 + 601” - Në “Shpenzime personeli”, buxheti vjetor i alokuar për këtë program 

është 2,582,760 mijë lekë. Gjatë periudhës raportuese janar-prill 2022, fondi në këtë artikull 

është rishikuar: 

- Me shkresën e KLGJ-së nr .721 , datë 04.02.2022, ju kërkua Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë transferimi i fondit në vlerën 79,750 mijë lekë, nga zëri “Shpenzime personeli” 

në artikullin 602 “Shpenzime operative “, të këtij programi. Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë me shkresën nr 2128/1, datë 10.02.2022, ka miratuar këtë transferim. 
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- Pakësimi i fondit në vlerën 64,569 mijë lekë në zbatim të Aktit Normativ nr. 3, datë 

12.03.2022. 

Për sa më sipër buxheti i rishikuar vjetor është 2,438,441 mijë lekë, ndërsa buxheti i periudhës 

raportuese është 1,075,491 mijë lekë. Realizimi faktik në shpenzime personeli për periudhën 

raportuese është 683,074 mijë lekë, ose në masën 64% (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 2022, është 1,729 vetë, nga këto; 1,595 vetë 

është organika e stafit gjyqësor, 128 vetë janë punonjës të stafit të KLGJ-së dhe 6 vetë është 

numri i punonjësve të QTI-së. Numri faktik për periudhën janar- prill 2022, për sistemin 

gjyqësor është 1,472 punonjës ndërsa mungesat janë 257 vetë si në pasqyrën më poshtë 

Pasqyra e organikës së sistemit të drejtësisë( KLGJ/QTI /Gjykatat)  

Institucioni Struktura organizative Nr. faktik Diferenca 

Gjykatat 1,595 1,370 225 

KLGJ 128 101 27 

QTI 6 1 5 

Totali 1,729 1,472 257 

 

Aktualisht në gjykata ka mungesa me 225 punonjës; nga të cilët 85 janë gjyqtarë dhe 140 janë 

punonjës të administratës. Numri i punonjësve të KLGJ-së, i miratuar me ligj është 128 

punonjës ndërsa aktualisht janë 101 punonjës, pra ka një mungesë me 27 punonjës, si dhe 5 

punonjës të QTI-së që mungojnë, nga 6 punonjës të planifikuar. 

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

Shërbime të Tjera” është 470,250 mijë lekë, ndërsa buxheti i rishikuar vjetor është 502, 975 

mijë lekë. Buxheti është rishikuar si rezultat ; 

- Me shkresën e KLGJ-së nr .721 , datë 04.02.2022, ju kërkua Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë, transferimi i fondit në vlerën 79,750 mijë lekë, nga zëri “Shpenzime personeli” në 

artikullin 602 “Shpenzime operative“, të këtij programi. Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

me shkresën nr 2128/1 , datë 10.02.2022, ka miratuar këtë transferim. 

- Pakësimi i fondit në vlerën 47,025 mijë lekë në zbatim të Aktit Normativ nr. 3, datë 

17.03.2022. 

Buxheti i rishikuar vjetor është 502,975 mijë lekë ndërsa buxheti i periudhës raportuese në 

këtë artikull është 384,725 mijë lekë, ndërsa realizimi faktik është 134,658 mijë lekë, ose në 

masën 35% (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, mirëmbajtje 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. Gjykatat vazhdojnë prokurimet. 
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“Artikulli 606” - Buxheti vjetor i alokuar në “Transferta për Buxhete Familjare dhe Individë” 

në Buxhetin Gjyqësor për vitin 2022, është 7,950 mijë lekë, nga të cilat:  

- Fondi në vlerën 4,750 mijë lekë është, miratuar nga KLGJ-ja për këtë grup shpenzimesh, dhe 

parashikohen të përdoren kryesisht për kryerjen e kompesimeve të shpenzimeve të telefonisë 

celulare për funksionarët përfitues në gjykata , si dhe lidhur me përfitimin interesit të kredisë 

për blerje apartamenti për qëllime banimi për gjyqtarët, sipas parashikimeve ligjore. 

- Ministria e Financave dhe Ekonomisë me Udhëzimit Plotësues nr. 1, datë 10.01.2022 “Për 

zbatimin e buxhetit të vitit 2022”, ka akorduar fondin e veçantë për grupin buxhetor Këshillin 

e Lartë Gjyqësor në vlerën 4,500 mijë lekë. KLGJ me shkresën nr. 1181 , datë 24.02.2022, 

drejtuar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, ka kërkuar detajimin e fondit sipas 

programeve. Ministria e Financave me shkresën nr 3835/1/2, datë 10.03.2022, ka miratuar këtë 

detajim. Gjatë 4 mujorit të parë të vitit ky fond është realizuar në vlerën 1,037 mijë lekë, (të 

rakorduara edhe me sistemin SIFQ. 

“Artikulli 230” - Buxheti vjetor i alokuar në “Shpenzime kapitale të patrupëzuara”, për këtë 

program, në fillim të vitit është detajuar fondi në vlerën 10,000 mijë lekë për Gjykatën e Lartë. 

KLGJ, në zbatim të vendimit të saj nr. 596, datë 23.12.2021, “Për detajimin e fondeve 

buxhetore, në sistemin gjyqësor, për vitin 2022”, me shkresën nr.736 , datë 04.02.2022 drejtuar 

MFE-së kërkoi transferimin e fondit në vlerën 19,000 mijë lekë nga projekti M290068 

“Ndërtim i ri dhe rikonstruksion i plotë / i pjesshëm” i detajuar për Gjykatën e Lartë (artikulli 

231) në projektin M290066 “Studime dhe Projektime” (artikullin 230), të kësaj gjykate. MFE 

me shkresën nr. 2130, datë 02.03.2022 ka miratuar këtë transferim fondi. Në vijim po me 

kërkesë të KLGJ-së me shkresën nr. 1731 , datë 04.03.2022, miratuar nga MFE me shkresën 

nr 4457/1, datë 07.04.2022, fondi në vlerën 29,000 mijë lekë i detajuar në projektin M29066 

“Studime dhe Projektime” të Gjykatës së Lartë, u transferua në llogarinë e programit 03310 të 

KLGJ-së. Fondi në vlerën 29,000 mijë lekë do të përdoret për hartimin e projektit për ndërtimin 

e godinës së re të Gjykatës së Lartë. Buxheti i rishikuar vjetor në këtë artikull është 29,000 

mijë lekë. Për realizimin e këtij projekti, KLGJ ka ngritur grupin e punës për hartimin e detyrës 

së projektit. Në përbërje të grupit bëjnë pjesë; specialistë nga KLGJ-ja, Gjykata e Lartë dhe 

ekspertë të Bashkisë Tiranë. Hartimi i detyrës së projektit, do të përfundojë brenda muajit maj. 

“Artikulli 231” - Buxheti vjetor i alokuar në fillim të vitit në “Shpenzime kapitale të 

trupëzuara”, për këtë program ishte 387,000 mijë lekë. Si rezultatat i transferimit të fondit në 

vlerën 19,000 mijë lekë nga ky artikull për në artikullin 230 me shkresën nr.736 , datë 

04.02.2022 të KLGJ-së dhe miratuar nga MFE me shkresën nr nr.2130, datë 02.03.2022, vlera 

e rishikuar në artikullin 231“Shpenzime kapitale të trupëzuara”, është 368,000 mijë lekë dhe 

është i detajuar në 5 produkte si më poshtë; 

1-Produkti 21AC501 “Blerje software” fondi në vlerën 231,600 mijë lekë, për blerje Patenta, 

licenca, software (ICMIS), konkretisht është planifikuar të realizohet; 

- Projekti Disaster Recovery – në vlerën 36,000 mijë lekë. 

- Projekti Dixhitalizimi i Arkivës Gjyqësore – në vlerën 38,600 mijë lekë. 

- Regjistri Elektronik Kombëtar të OJF-ve – në vlerën 57,000 mijë lekë. 

- Sistemit i ri elektronik i menaxhimit të çështjeve gjyqësore, në vlerën 100,000 mijë lekë. 
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2- Produkti M290068 “Ndërtim i ri dhe rikonstruksion i plotë dhe i pjesshëm” me vlerë 52,700 

mijë lekë, në të cilën janë përfshirë gjithsej 5 objekte gjykatash: për Gjykatën e Lartë, (25,000 

mijë lekë), Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin (800 mijë lekë) dhe Tiranë (3,100 mijë lekë), 

të cilat do të përdoren për punime rikonstruksioni të pjesshëm në godinat ekzistuese ndërsa për 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës dhe Tiranë u janë detajuar fonde për përshtatjen e pjesshme 

të dhomave të serverave, në përputhje me rregulloren e hartuar nga AKSHI-i. Investimi do të 

realizohet i shtrirë në periudhën dy vjeçare 2022 -2023. Për këtë, për vitin 2022 janë detajuar 

fondet 7,200 mijë lekë për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës dhe 15,600 mijë lekë për 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.  

Diferenca e mbetur në vlerën 1,000 mijë lekë, është mbajtur e pashpërndarë në programin 

03310 të KLGJ-së, në projektin M290068 – “Ndërtim i ri dhe rikonstruksion i plotë dhe i 

pjesshëm”, për realizimin e punimeve për meremetin e dëmeve të shkaktuara nga rreshjet e 

shiut në dhjetor të vitit 2021, në ambientet e godinës së Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Durrës. Fondi nuk është detajuar pasi gjykata kërkoi verifikim më të saktë të dëmeve të 

shkaktuara nga rreshjet e shiut nëpërmjet ngritjes së një grupi ekspertësh për të bërë vlerësimin 

e gjendjes të hidroizolimit të tarracës së godinës dhe marrjen e masave përkatëse për 

hidroizolimin e saj dhe parashikimin e fondeve të nevojshme. Në këto kushte, deri në momentin 

e vlerësimit nga grupi i ekspertëve të dëmeve dhe kostove të riparimit, fondi prej 1,000 mijë 

lekë, është në programin 03310- KLGJ, i padetajuar.  

3-Produkti 18AD801 “Blerje pajisje zyre” me vlerë 29,500 mijë lekë, i detajuar për 27 

gjykata. Fondi do të shërbejë për plotësimin, përmirësimin dhe rinovimin e orendive dhe 

pajisjeve të zyrave apo ambieteve të tjera në gjykata me; 

- Pajisje dhe orendi zyre si (tavolina etazher karrike, set pune, etj).  

- Pajisje dhe instalim kondicionerësh kryesisht nëpër dhoma serverash dhe arshivash. 

- Pajisje për sistemin e sigurisë në gjykata si (kamera, portë dedektimi etj). 

- Pajisje për mbrojtjen kundër zjarrit, ku përfshihen fondet për zëvendësimin ose rinovimin e 

pajisjeve ekzistuese të sistemeve të mbrojtjes nga zjarri. 

-Pajisje të tjera si perde, grila etj. 

4- Produkti 21AC401 “Blerje pajisje” në vlerën 39,200 mijë lekë, për plotësimin e nevojave 

të 26 gjykatave me pajisje elektronike. Fondi do të shërbejë për plotësimin e nevojave të 

infrastrukturës elektronike të gjykatave me Kompjutera, laptop, fotokopje, server, HUB 

Switch, Ups Printer, UPS kompiuteri, UPS Serveri) Skaner, Router, Switch, Storage për server, 

Hard disk, Tablet. Pajisje audio vizuale (pajisje fonie, dikton, sistem vidiokonference, ekran 

interaktiv), pajisje teknike (Server, rack, cabin), etj. Në këtë mënyrë, do të garantohet 

vijueshmëria normale e aktivitetit të gjykatave dhe ruajtja e standardeve të arritura në fushën e 

dixhitalizimit të proceseve gjyqësore. 

 

5- Produkti M290075 “Blerje mjete motorike”në vlerën 15,000 mijë lekë. Fondi është i 

detajuar për plotësimin e nevojavë të gjykatave me automjete dhe motocikleta. Konkretisht për 

blerjen e 5 automjeteve për plotësimn e nevojave të Gjykatës së Lartë, është planifikuar fondi 

në vlerën 14,100 mijë lekë dhe 900 mijë lekë për prokurimin e 6 motoçikletave, për nevojat e 
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4 gjykatave që janë Gjykata e Apelit Tiranë dhe Shkodër si dhe Gjykatat e Rretheve Gjyqësore 

Vlorë dhe Durrës. 

Buxheti i periudhës raportuese janar-prill 2022 për këtë artikull, është 313,000 mijë lekë dhe 

përbëhet nga 5 produkte si më poshtë;  

Produkti 21AC501 “Blerje software” në vlerën 231,600 mijë lekë  

Produkti M290068 “Ndërtim i ri dhe rikonstruksion i plotë” në vlerën 1,000 mijë lekë.  

Produkti 21AC401 “Blerje pajisje” në vlerën 39,030 mijë lekë i detajuar për 25 gjykata. 

Produkti 18AD801 “Blerje pajisje zyre” në vlerën 26,370 mijë lekë i planifikuar për 26 

gjykata. 

Produkti M290075 “Blerje mjete motorike”në vlerën 15,000 mijë lekë, për blerjen e 5 

auotomjeteve dhe 6 motoçikletave. 

Produkti 21AC501 “Blerje software” fondi në vlerën 231,600 mijë lekë, për blerje Patenta, 

licenca, software (ICMIS). Fondi zë rreth 78% të fondit të investimeve për periudhën 

raportuese. Fondi është detajuar në programin 03310 të KLGJ- së dhe në të përfshihen fondet 

për realizimn e projekteve të mëposhtme: 

1-Projekti Disaster Recovery – në vlerën 36,000 mijë lekë. 

2-Projekti Dixhitalizimi i Arkivës Gjyqësore – në vlerën 38,600 mijë lekë. 

3-Regjistri Elektronik Kombëtar të OJF-ve – në vlerën 57,000 mijë lekë. 

4-Sistemi i ri  elektronik i menaxhimit të çështjeve gjyqësore, në vlerën 100,000 mijë lekë.  

 

KLGJ, ka filluar procedurat e prokurimit dhe në muajin maj, ka lidhur kontratën në vlerën 

53,543 mijë lekë, për realizimin e Regjistrit Elektronik Kombëtar të OJF-ve. KLGJ vazhdon 

procedurat e prokurimit. 

Produkti M290068 “Ndërtim i ri dhe rikonstruksion i plotë” në vlerën 1,000 mijë lekë i 

detajuar në programin 03310 të KLGJ- së. Fondi do të shërbejë për realizimin e punimeve për 

hidroizolimin e tarracës së sallës së gjyqit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Durrës. Fondi nuk është shpërndarë, pasi gjykata ka kërkuar verifikim më të saktë të dëmeve 

të shkaktuara nga rreshjet e shiut nëpërmjet ngritjes së një grupi ekspertësh për të bërë 

vlerësimin e gjendjes së hidroizolimit të tarracës së godinës dhe marrjen e masave përkatëse 

për hidroizolimin e saj dhe parashikimin e fondeve të nevojshme. Fondi nuk është realizuar. 

Produkti 21AC401 “Blerje pajisje” në vlerën 39,030 mijë lekë i detajuar për 25 gjykata. 

Gjatë periudhës janar-prill 2022, gjykatat kanë filluar punën për përgatitjen e dokumentacionit 

përkatës dhe 12 gjykata kanë hedhur në sistem procedurën për prokurimin e fondit të 

planifikuar në vlerën 17,980 mijë lekë, ndërsa pjesa tjetër e gjykatave (13 gjykata) janë akoma 

në fazën e përgatitjes së dokumentacionit. Nga 12 gjykatat që kanë nisur procedurat 2 gjykata 

kanë përfunduar procedurat dhe kanë realizuar plotësisht fondin e kontraktuar në vlerën 789 

mijë lekë. Ndërsa 1 gjykatë, ka përfunduar procedurën dhe ka lidhur kontratën në vlerën 1,100 

mijë lekë dhe pritet lëvrimi i mallit, ndërsa 5 gjykata kanë shpallur fituesin dhe pritet të lidhet 

kontrata. Gjykatat vazhdojnë procedurat e prokurimit. 
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Produkti 18AD801 “Blerje pajisje zyre” në vlerën 26,370 mijë lekë, i detajuar për 26 gjykata. 

Gjatë periudhës janar-prill 2022, gjykatat kanë filluar procedurat e prokurimit. Konkretisht 6 

gjykata kanë hedhur në sistem procedurën e prokurimit të fondit në vlerën 4,600 mijë lekë. 

Nga këto gjykata 3 prej tyre kanë realizuar fondin e kontraktuar në vlerën 1,594 mijë lekë, 1 

gjykatë ka përfunduar fazën e shpalljes së fituesit dhe 2 gjykata të tjera janë në fazën e 

vlerësimit të ofertave. Ndërkohë gjykatat e tjera janë në fazën e përgatitjes së dokumentacionit 

për filllimin e procedurave. Gjykatat vazhdojnë procedurat e prokurimit. 

Produkti M290075 “Blerje mjete motorike”në vlerën 15,000 mijë lekë. Fondi është i detajuar 

për plotësimin e nevojavë të gjykatave me automjete dhe motocikleta. Konkretisht për blerjen 

e 5 automjeteve për plotësimn e nevojave të Gjykatës së Lartë, është planifikuar fondi në vlerën 

14,100 mijë lekë, i cili është prokuruar në muajin prill dhe në muajin maj, dhe është shpallur 

fituesi në vlerën 11,472 mijë lekë. Fondi në vlerën 900 mijë lekë për prokurimin e 6 

motoçikletave, për nevojat e 4 gjykatave që janë Gjykata e Apelit Tiranë dhe Shkodër si dhe 

Gjykatat e Rretheve Gjyqësore Vlorë dhe Durrës është  prokuruar në muajin prill. Është 

shpallur fituesi në vlerën 732 mijë lekë, për blerjen e 6 motoçikletave, dhe në muajin maj është 

bërë lëvrimi i mallit dhe likujdimi i tij. 

Fondi i planifikuar në investime (Art 230+231), në këtë program, në vlerën 342,000 mijë lekë, 

është realizuar në vlerën 2,383 mijë lekë, ose në masën 0,7% (të rakorduar edhe me sistemin 

SIFQ), nga të cilat 1,594 mijë në produktin 18AD801 “Blerje paisje zyre” dhe 789 mijë lekë 

në produktin 21AC401 “Blerje pajisje”. Gjykatat janë duke vazhduar procedurat e prokurimit. 

Në muajt në vijim do kemi një përmirësim të performancës së gjykatave dhe rritje të 

koeficientit të realizimit të fondeve buxhetore. 

Për periudhën janar-prill 2022 gjykatat kanë realizuar shpenzime edhe nga të ardhurat e krijuara 

prej tyre. Në total janë kryer 2,390 mijë lekë shpenzime nga të ardhurat, nga të cilat 2,033 mijë 

lekë në shpenzime operative dhe 357 mijë lekë në investime. 

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

treguesit që analizojnë 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" përcaktohen qartë vetëm në nivel realizimi vjetor dhe jo 4- mujor. 

Për këtë arsye, në pjesën narrative të raportit nuk po jepen shpjegime, por të dhënat për 

realizimin faktik të produkteve për periudhën raportuese janë të pasqyruara në anekset, 

bashkëlidhur raportit.  

Aneksi nr. 5- Raporti i projekteve me financim të brendshëm për periudhën janar- prill 

të vitit 2022  

Detajimi i fondeve buxhetore të miratuara për vitin 2022, në shpenzime kapitale (investime) 

sipas grupeve të investimeve dhe kodit të projektit, u krye duke mbajtur në vëmendje; nevojat 

e përvitshme të shpenzimeve për pajisje elektronike, të cilat garantojnë funksionimin normal 

dhe mënjanojnë riskun e ndërprerjes së funksionimit të sistemit të menaxhimit të çështjeve 

gjyqësore, nevojat për pajisje zyre, kryesisht zëvendësimin e atyre të amortizuara dhe nevojat 

shtesë të lindura, plotësimin e nevojave për pajisje sigurie, plotësimin e nevojave për 

rikonstruksionet e pjesshme sipas kërkesave të gjykatave.  
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Fondi i akorduar për vitin 2022 në shpenzime kapitale, për grupin buxhetor “Këshilli i Lartë 

Gjyqësor” ishte në total 412,000 mijë lekë. Nga të cilat 15,000 mijë lekë në programin 01110 

“Planifikim, menaxhim dhe administrim” dhe 397,000 mijë lekë në programin 03310 “Buxheti 

Gjyqësor”  

Për periudhën janar- prill 2022, fondi në investime është 357,000 mijë lekë, nga të cilat 15,000 

mijë lekë, është fondi i planikuar në programin 01110 “Planifikim, menaxhim dhe 

administrim” dhe 342,000 mijë lekë është fondi i planifikuar në programin 03310 “Buxheti 

Gjyqësor”.  

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

Pasqyra- Detajimi i fondeve buxhetore, sipas grupeve investimeve dhe kodit të projektit për 

programin 01110 “Planifikim, menaxhim dhe administrim” 

000 lekë 

Nr. Emërtimi sipas 

grupimeve 

Kodi i 

projektit 

Fondet 

buxhetore për 

2022 

 Realizimi i fondeve  

buxhetore 

 për 4 mujorin I të vitit 2022 

1 Blerje pajisje M290072 14,160 0 

2 Blerje Software 18AD805 840 0 

 Totali  15,000 0 

 

Për programin 01110- “Planifikim, menaxhim dhe administrim” për vitin 2022 janë planifikuar 

të realizohen 2 projekte në vlerën totale 15,000 mijë lekë, i detajuar si më poshtë: 

 

1 Projekti M290072 “Blerje pajisje ” 

Për këtë projekt është parashikuar fondi në vlerën 14,160 mijë lekë. Ky fond do të shërbejë për 

plotësimin e nevojave të KLGJ-së me; 

- “Instalim dhe pajisje telekomunikacioni” (Server). Në këtë zë është parashikuar blerja e dy 

serverave, 

-  “Instalim i sistemit të kompjuterave” (Programe software) Ky fond është parashikuar për 

ristrukturimin e portalit të KLGJ-së. 

- “Pajisje të tjera teknike” (Switch Layer 3, Storage per server, Firewall, aksesorë, etj). 

- “Pajisje kompjuterike” (Kompjuter, laptop) 

- “Orendi zyre”, të cilat do të përdoren për blerjen e orendive të zyrave, etj, duke u bazuar në 

nevojat e identifikuara për këto shpenzime dhe të përshtatjes dhe adaptimit të disa ambjenteve 

në zyra. 

- “Blerje libra-fond biblioteke”, si libra juridikë, kode të fushës së jurisprudencës dhe botime 

të tjera nga QBZ. 

- “Pajisje tjera zyre”, të cilat do të përdoren për blerjen e pajisjeve të ndryshme të zyrave, si 

scaner, grirëse letre, diktofon, switch, kamera, aparat fotografik, etj. dhe të ndonjë nevoje të 

paparashikuar që mund të lindë gjatë vitit buxhetor. 
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2-Projekti 18AD805 “Blerje Software”. 

Është planifikuar në fillim të vitit fondi në vlerën 840 mijë lekë, për blerje patenta software 

për ristrukturimin e portalit të KLGJ-së. 

Fondi në investime në këtë program nuk është realizuar. Këshilli ka filluar punën për 

përgatitjen e dokumentacionit për hapjen e procedurave për të dy projektet.  

 

II - Programin 03310 “Buxheti Gjyqësor”  

 

Për programin 03310 “Buxheti Gjyqësor” për vitin 2022 janë planifikuar të realizohen 6 

projekte, në vlerën totale 397,000 mijë lekë, të detajuara si në pasqyrën më poshtë: 

Pasqyra- detajimi i fondeve buxhetore në investime sipas kodit të projektit dhe realizimit 

faktik 

000 lekë 

 

 

Kodi i projektit 

 

 

Emërtimi sipas grupimeve 

 

Fondet buxhetore 

në invetime për 

vitin 2022 

Realizimi i 

fondeve në 

investime për 4- 

mujorin e I të 

vitit 2022 

M290066 Studime dhe Projektime 29,000  

 M290068 Ndërtim i ri dhe Rikonstruksion 

i plotë/ pjesshëm, 

52,700  

21AC401 Blerje pajisje elektronike, 39,200 789 

18AD801 Blerje pajisje zyre 29,500 1,594 

M290075 Blerje mjete motorike 15,000  

21AC501 Patenta, licenca, software 231,600  

 Totali 397,000 2,383 

 

1) Projekti M290066 “Studime dhe Projektime”, për vitin 2022, vlera e fondit 29,000 mijë 

lekë.  

Buxheti vjetor i alokuar në këtë projekt , në fillim të vitit, ishte 10,000 mijë lekë i detajuar për 

Gjykatën e Lartë. KLGJ, në zbatim të vendimit te saj nr. 596, datë 23.12.2021, “Për detajimin 

e fondeve buxhetore, në sistemin gjyqësor, për vitin 2022”, me shkresën nr.736 , datë 

04.02.2022, drejtuar MFE-së, kërkoi transferimin e fondit në vlerën 19,000 mijë lekë nga 

projekti M290068 “Ndërtim i ri dhe rikonstruksion i plotë / i pjesshëm” i detajuar për Gjykatën 

e Lartë (artikulli 231), në projektin M290066 “Studime dhe Projektime” (artikullin 230) të 

kësaj gjykate. MFE me shkresën nr. 2130, datë 02.03.2022 ka miratuar këtë transferim. Në 

vijim me kërkesë të KLGJ-së, me shkresën nr. 1731 , datë 04.03.2022, miratuar nga MFE me 

shkresën nr 4457/1, datë 07.04.2022, fondi në vlerën 29,000 mijë lekë i detajuar në projektin 
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M29066 “Studime dhe Projektime” të Gjykatës së Lartë, u transferua në programin 03310, të 

KLGJ-së. Fondi në vlerën 29,000 mijë lekë do të përdoret për hartimin e projektit për ndërtimin 

e godinës së re të Gjykatës së Lartë. Buxheti i rishikuar vjetor në këtë artikull është 29,000 

mijë lekë. Për realizimin e këtij projekti, KLGJ ka ngritur grupin e punës për hartimin e detyrës 

së projektit. Në përbërje të grupit bëjnë pjesë; specialistë nga KLGJ-ja, Gjykata e Lartë dhe 

ekspertë të Bashkisë Tiranë. Hartimi i detyrës së projektit, do të përfundojë brenda muajit maj. 

2) Projekti M290068 - “Ndërtim i ri dhe Rikonstruksion i plotë/ pjesshëm,” vlera e fondit të 

planifikuar në këtë projekt është 52,700 mijë lekë i detajur për 5 gjykata. Fondi është planifikuar 

për punime rikonstruksioni të pjesshëm në godinat ekzistuese të 3 gjykatave si dhe punimet për 

përshtatjen e pjesshme të dhomave të serverave, në përputhje me rregulloren e hartuar nga 

AKSHI, në 2 gjykata. si më poshtë: 

• Gjykata e Lartë - Për këtë gjykatë, është detajuar një fond në vlerën 25,000 mijë lekë 

për punime në nivel mirëmbajtje për rikonstruksionin e tualeteve të amortizuara, ndërrimin e 

shtresave të pllakave në ambientet e gjykatës, të dyerve të zyrave të gjyqtarëve dhe 

administratës, termoizolimin e tarracës, ndriçimin e sallave të gjyqeve etj, si dhe 

rikonstruksionin e rrjetit kompiuterik Lan, për shkak të strukturës së komplikuar arkitektonike 

të godinës dhe shtimit të vendeve të punës për përdorimin e rrjetit Lan. Fondi nuk është 

realizuar pasi është i planifikuar në muajt në vijim. 

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

800 mijë lekë për punime në nivel mirëmbajtje për rikonstruksionin e tualeteve të godinës së 

kësaj gjykate. Fondi nuk është realizuar pasi është i planifikuar në muajt në vijim.  

• Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Fondi i detajuar për këtë gjykatë në vlerën 18,700 

mijë lekë do të përdoret; 3,100 mijë lekë për punime mirëmbajtje dhe 15,600 mijë lekë për 

përshtatjen e dhomës së serverit në përputhje me rregulloren e hartuar nga AKSHI. Në total 

vlera e plotë e këtij projekti është 24,000 mijë lekë dhe është i shtrirë në 2 vite buxhetore 2022, 

2023 (15,600mijë lekë /2022 + 8,400 mijë lekë/2023), ndonëse nga gjykata do shikohet 

mundësia e përfundimit brenda vitit 2022 në se do të krijohen fonde të lira. Fondi 3,100 mijë 

lekë është planifikuar për kryerjen e punimeve në nivel mirëmbajtje për përmirësimin e 4 

sallave të gjyqit që ndodhen në dhomën penale, sipas modelit të krijuar nga projekti i USAID-

it. Projekti nuk është realizuar pasi fondi është i planifikuar në muajt në vijim. 

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

7,200 mijë lekë, për kryerjen e punimeve për përshtatjen e pjesshme të dhomës së serverit, në 

përputhje me rregulloren e hartuar nga AKSHI. Në total vlera e projektit është 20,400 mijë 

lekë i shtrirë në 2 vite buxhetore 2022, 2023 (7,200 mijë lekë /2022+ 13,200 mijë lekë /2023). 

Projekti nuk është realizuar pasi fondi është i planifikuar në muajt në vijim. 

 

• KLGJ programi 03310 – Fondi në vlerën 1,000 mijë lekë, është mbajtur i pashpërndarë 

në programin 03310 të KLGJ-së. Fondi do të shërbejë për realizimin e punimeve për riparimin 

e hidroizolimit të taracës, e cila është dëmtuar dhe depërton lagështinë në ambjentet e 

brendshme, të godinës së Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës. Gjykata kërkon 

verifikim më të saktë të dëmeve të shkaktuara nga rreshjet e shiut nëpërmjet ngritjes së një 

grupi ekspertësh për të bërë vlerësimin e gjendjes së hidroizolimit të tarracës së godinës dhe 

marrjen e masave përkatëse për hidroizolimin e saj dhe parashikimin e fondeve të nevojshme.  
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Në kushtet e kësaj situate emergjente, deri në momentin e vlerësimit nga grupi i ekspertëve të 

dëmeve dhe kostove të riparimit, propozojmë lënien e fondit prej 1,000 mijë lekë, në programin 

03310- KLGJ, të padetajuar.  

 

3) Projekti-18AD801 “Blerje Pajisje Zyre”  

 

Për vitin 2022, fondi i planifikuar për këtë projekt është 29,500 mijë lekë. Ky fond është 

planifikuar të plotësojë nevojat e 27 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 së gjykimit si dhe solemnitetin gjatë proceseve gjyqësore.  

Sipas natyrës së përdorimit ky fond përbëhet nga: 

- pajisje sigurie në vlerën 10,500 mijë lekë,  

- pajisje të tjera në vlerën 3,650  mijë lekë,  

- pajisje dhe mobilje në vlerën 15,790 mijë lekë,  

Për periudhën raportuese është planifikuar në këtë projekt fondi në vlerën 26,370mijë lekë, i 

detajuar në 26 gjykata. Gjykatat kanë filluar punën për përgatitjen e dokumentacionit për 

hapjen e procedurave të prokurimit.  

Ndërkohë 6 gjykata kanë hedhur në sistem procedurën me fondin në vlerën 4,600 mijë lekë, 

dhe 3 prej tyre kanë realizuar fondin e kontraktuar në vlerën 1,594 mijë lekë, 1 gjykatë ka 

përfunduar shpalljen e fituesit në vlerën 207 mijë lekë dhe 2 gjykata të tjera vazhdojnë 

procedurat.  

4) Projekti 21AC401 - “Blerje Pajisje”  

Fondi i planifikuar në këtë projekt për vitin 2022, për programin 03310-“Buxheti Gjyqësor” 

është 39,200 mijë lekë, për 26 gjykata. 

Për periudhën raportuese, fondi i planifikuar është 39, 030 mijë lekë, i detajuar për 25 gjykata. 

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 standartin e arritur në drejtim të dixhitalizimit të procesit 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 

periudhës janar-prill 2022, është hedhur në sistem procedura e prokurimit nga 12 gjykata, në 

vlerën 17,980 mijë lekë. Eshtë kontraktuar fondi në vlerën 1,889 mijë lekë nga 3 gjykata dhe 

është realizuar nga 2 gjykata një pjesë e fondit të kontraktuar në vlerën 789 mijë lekë.  

Diferenca e fondit të kontraktuar nga 1gjykatë në vlerën 1,100 mijë lekë, do të likuidohet në 

muajin maj. Ndërkohë 5 gjykata kanë shpallur fituesin në vlerën 1,984 mijë lekë, ndërsa 4 

gjykatat e tjera janë në fazën e vlerësimit të ofertave. Gjykatat vazhdojnë procedurat. 

 

5) Projekti M290075 - “Blerje Mjete Motorike ”  
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Në këtë projekt është parashikuar fondi në vlerën 15,000 mijë lekë, i cili do shërbejë për 

përmirësimin dhe rinovimin e mjeteve të transportit në gjykata. Fondi është detajuar në 

programin 03310 të KLGJ-së dhe do të përdoret për prokurimin e; 

- 5  “Automjeteve” në vlerën 14,100 mijë lekë, për plotësimin e nevojave të Gjykatës së Lartë. 

Fondi është prokurur në muajin prill dhe në muajin maj dhe është shpallur fituesi në vlerën 

11,472 mijë lekë. Pritet lëvrimi i automjeteve për të bërë likuidimin e fondit të prokuruar. 

- 6 "Motoçikleta", në vlerën 900 mijë lekë, për nevojat e 4 gjykatave (Gjykata e Apelit Tiranë 

dhe Shkodër si dhe Gjykatave të Rretheve Gjyqësore Vlorë dhe Durrës). Fondi është prokuruar 

në muajin prill, dhe është shpallur fituesi në vlerën 732 mijë lekë për blerjen e 6 motocikletave, 

dhe në muajin maj është bërë lëvrimi i mallit dhe likuidimi i tij.  

6) Projekti 21AC501 “Blerje software” fondi në vlerën 231,600 mijë lekë, për blerje Patenta, 

licenca, software (ICMIS). Fondi zë rreth 78% të fondit të investimeve për periudhën 

raportuese. Fondi është detajuar në programin 03310 të KLGJ- së dhe në të përfshihen fondet 

për realizimn e projekteve të mëposhtme: 

1-Projekti Disaster Recovery – në vlerën 36,000 mijë lekë. 

2-Projekti Dixhitalizimi i Arkivës Gjyqësore – në vlerën 38,600 mijë lekë. 

3-Regjistri Elektronik Kombëtar të OJF-ve – në vlerën 57,000 mijë lekë. 

4-Sistemi i ri  elektronik i menaxhimit të çështjeve gjyqësore, në vlerën 100,000 mijë lekë.  

 

KLGJ, ka filluar procedurat e prokurimit dhe në muajin maj, ka lidhur kontratën në vlerën 

53,543 mijë lekë, për realizimin e Regjistrit Elektronik Kombëtar të OJF-ve. KLGJ vazhdon 

procedurat e prokurimit. 

Fondi i planifikuar për periudhën raportuese për grupin buxhetor është 357,000 mijë lekë, 

buxheti i kontraktuar është 3,483 mijë lekë, ndërsa realizimi është 2,383 mijë lekë në 

programin 03310 “Buxheti Gjyqësor". 

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

masën 45%, kundrejt planit të rishikuar të periudhës raportuese. Në këtë realizim ka ndikuar 

përveç mungesave në strukturat organike të sistemit gjyqësor, dhe fakti që në momentin e 

raportimit disa procedura janë akoma në proces. Gjykatat dhe KLGJ-ja 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”. 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________

Adresa: Rruga: “Ana Komnena”, godina “Poli i Drejtësisë”, Tiranë 1001, web: www.klgj.al, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


