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Drejtuar :

Ministrisë së Financave
Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit
Drejtoria e Menaxhimit të Investimeve Publike

Lënda:

Realizimi i Investimeve për periudhën janar - dhjetor 2014

Në mbështetje të ligjit nr.185/2013 "Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2014", Udhëzimit të Ministrit
të Financave nr.2, datë 06.02.2012 “Proçedurat standarde të zbatimit të buxhetit” si dhe
Udhëzimit Plotësues të Ministrit të Financave nr.3/1 datë 17.01.2014 "Për Zbatimin e Buxhetit të
Vitit 2014", po ju raportojmë mbi realizimin e investimeve sipas programeve dhe projekteve të
miratuara për Pushtetin Gjyqësor, për periudhën janar - dhjetor 2014.
1. Programi 03310 “Buxheti Gjyqësor”
Fondi i investimeve akorduar nga buxheti i shtetit është 139,843 në mijë lekë, ndërsa realizimi
136,754 mijë lekë ose 98% .
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TOTALI

“Ndërtim”
Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit në projektin “Ndërtim” për periudhën janar-dhjetor është
43,130 mijë lekë, kurse realizimi 42,678 mijë lekë ose 99%. Ky fond u detajua për fillimin e
zbatimit të punimeve për ndërtimin e godinës së re të Gjykatës së Apelit Shkodër. Ndërtimi i
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godinës është parashikuar të shtrihet në tre vite 2014-2016. Gjykata ka realizuar të plota
likujdimet sipas punimeve të kryera për vitin 2014.
“Rikonstruksion”
Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit në projektin “ Rikonstruksion” për periudhën janar-dhjetor
është 34,753 mijë lekë dhe realizimi 33,760 mijë lekë ose 97%. Ky fond u detajua për realizimin
e rikonstruksioneve të plota dhe të pjesshme në 10 gjykata: Gjykatën e Apelit Durrës, Gjykatën e
Rrethit Gjyqësor Pukë, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë,
Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat, Dibër, Lushnjë, Tropojë, Gjykatat Administrative të Shkallës
së Parë Durrës dhe Vlorë.
Si rezultat i investimeve të kryera u realizua:
1- Rikonstruksion i pjesshëm i godinës, per Gjykaten e Apelit Durrës. Si rezultat i ketij investimi
u be i mundur shtimi i ambjenteve të nevojshme të punës për gjyqtarët e shtuar në organikë, si
dhe krijimi i një sallë gjyqi shtesë. Buxheti i detajuar për këtë objekt është 10,844 mije leke,
kurse realizimi është 10,817 mijë lekë.
2- Investimi në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier, për krijimin e ambjentit të shërbimit për
publikun dhe aksesin për personat me aftësi të kufizuar. Buxheti i detajuar për këtë objekt
është 8,500 mije leke, kurse realizimi është 8,225 mijë lekë.
3- Financimi i fillimit te punimeve per rikonstruksionin e godinës së KESH-it, kaluar me vendim
qeverie për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Kontrata e lidhur nga gjykata për realizimin e
këtij investimi është rreth 30 milion lekë. Për vitin 2014, u detajua nga buxheti i shtetit fondi
7.2 milion lekë. Një pjesë e këtij investimi në vlerë rreth 17 milion lekë, është mbuluar nga të
ardhurat e realizuara nga gjykata për vitin 2014. Pjesa e mbetur, do të mbulohet nga të
ardhurat që gjykata parashikon të realizojë për vitin 2015. Ky investim parashikohet të shtojë
në godinën civile të gjykatës midis të tjerave 13 salla, duke përmirësuar ndjeshëm procesin e
zhvillimit të cëshjeve gjyqësore në sallat e gjyqit, ne respektim të soleminitetit të gjykimit.
4- Ndërhyrje të vogla në disa gjykata me qëllim përmirësimin e kushteve të punës dhe krijimin e
disa standarteve të nevojshme të munguara në to dhe konkretisht në :
- Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat, për përmiresimin e elementëve të sigurisë në gjykatë.
- Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnjë me qëllim zgjerimin e arkivës, krijimin e aksesit për
personat me aftësi të kufizuar si dhe përmirësimin e ambjentit të shërbimit për publikun.
- Gjykatat e Rretheve Gjyqësore Diber dhe Tropojë për kryerjen e punimeve që kanë të bëjnë
me hidroizolim të tarracës.
- Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës për përshtatjen e ambjenteve të Zyrës
Vendore të Përmbarimit Durrës, ku është vendosur gjykata. Ky investim ka bërë të mundur
akomodimin e gjyqtarëve dhe stafit administrativ të gjykatës.
- Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, për krijimin e ambjentit të shërbimit të
publikut të munguar për gjykatën.
"Paisje Mobilje"
Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për vitin 2014 në projektin “Pajisje Mobilje” është 55,040
mijë lekë dhe realizimi 53,674 mijë lekë ose 98%. Ky fond është prokuruar për blerjen e paisjeve
sipas grupeve të mëposhtme:
Paisje elektronike. Fondi i akorduar është 36,057 mijë lekë, ndërsa realizimi 35,184 mijë lekë
ose 98%. Mospërdorimi i plotë i këtij fondi është rrjedhojë e diferencave të krijuara nga
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procedurat e prokurimit. Ky buxhet u përdor për pajisjen e 36 gjykatave me paisje elektronike si:
kompjutera, printera, monitore, UPS, rack serveri etj.

Paisje sigurie. Fondi i akorduar është 1,571 mijë lekë, ndërsa realizimi 1,531 mijë lekë, ose
97%. Mospërdorimi i të gjithë fondit të detajuar për këtë projekt, është rrjedhoje e diferencave të
krijuara nga procedurat e prokurimit. Si rezultat i fondit të prokuruar, u bë e mundur paisja e
gjykatave me kamera vëzhguese, aparat dore për kontrollin e armëve dhe sistem alarmi.
Mobilje . Fondi i akorduar është 13,315 mijë lekë, ndërsa realizimi është në masën 12,894 mijë
lekë, ose 97%. Si rezultat i fondit të prokuruar, 19 gjykata u paisjen me mobilje per zyra për
gjyqtarët dhe administratën, sallat e gjyqit, etj.
Paisje të tjera. Fondi i akorduar për 12/mujorin është 4,097 mijë lekë, ndërsa realizimi është
4,064 mijë lekë ose 99%. Ky fond është prokuruar në 9 gjykata, të cilat me fondin e vënë në
dispozicion realizuan plotësimin e nevojave për disa paisje të cilat nuk përfshihen në grupimet e
mësipërme si: gjenerator, grila, paisje kundra zjarrit, aparate telefoni, central etj.

"Projekt".
Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për këtë zë të investimeve është 920 mijë lekë, ndërsa
realizimi është 645 mijë lekë ose 70%. Mospërdorimi i të gjithë fondit të detajuar për këtë
projekt, është rrjedhoje e diferencave të krijuara nga procedurat e prokurimit.
Me fondin në dispozicion u realizua pagesa e plotë për hartimin e projektit për rikonstruksionin e
pjesshem të Gjykatës së Apelit Durrës si dhe likujdimin ne masën 60% të projektit për
përshtatjen e ish godinës së KESH-it dhe zgjerimin e sipërfaqes së punës për Gjykatën e Rrethit
Gjyqësor Tiranë.
"Automjet".
Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për këtë zë të investimeve është 6,000 mijë lekë, ndërsa
realizimi është 5,997 mijë lekë, ose 100%. Ky buxhet u detajua për Gjykatën e Lartë për blerjen
e tre autoveturave. Gjykata ka përfunduar proçesin e prokurimit dhe likujdimit.
Programi 01110 “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”

Fondi i akorduar nga buxheti i shtetit për këtë program, për periudhën janar - dhjetor është
12,369 mijë lekë, kurse realizimi 11,826 mijë lekë, ose 96%. Ky buxhet u detajua për Zyrën e
Administrimit të Buxhetit Gjyqësor, për plotësimin e nevojave për pajisje elektronike dhe për
blerjen e autoveturave për nevojat e gjykatave.
Paisje elektronike. Fondi i akorduar për periudhën janar-dhjetor është 4,869 mijë lekë, ndërsa
realizimi 4,407 mijë lekë ose 91%. Mospërdorimi i plotë i këtij fondi është rrjedhojë e
diferencave të krijuara nga procedurat e prokurimit.
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Automjet . Fondi i akorduar për 12/mujorin është 7,500 mijë lekë, ndërsa realizimi 7,420 mijë
lekë, ose 99%. Me këtë fond u realizua blerja e tre automjeteve për nevojat që gjykatat kanë në
fushën e transportit.
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