
 
 
 
 
 

 
 

 

  

  

Raporti Vjetor 

 

2017 

SEKRETARIATI I KËSHILLIT 
GJYQËSOR TË KOSOVËS 
 
 
 
 

 



 

2 
 

  



 

3 
 

PËRMBAJTJA  

 

 ZYRA E DREJTORIT TË SEKRETARIATIT TË KGjK ............................................................6 

 DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS SË PËRGJITHSHME................................................7 

 DEPARTAMENTI LIGJOR ..............................................................................................14 

 DEPARTAMENTI PËR BUXHET DHE FINANCA .............................................................21 

 DEPARTAMENTI I STATISTIKËS ...................................................................................28 

 DEPARTAMENTI I LOGJISTIKËS ...................................................................................30 

 DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM ..........................................................43 

 ZYRA PËR TEKNOLOGJI INFORMATIVE DHE KOMUNIKIM .........................................45 

 ZYRA E PROKURIMIT ...................................................................................................52 

 ZYRA PËR EVIDENCË PENALE ......................................................................................56 

 ZYRA E PËRKTHIMEVE.................................................................................................60 

 KOMUNIKIMI ME PUBLIKUN ......................................................................................63 

 CERTIFIKUESI...............................................................................................................66 

 



 

4 
 

  



 

5 
 

AKRONIMET 
  

KGJK Këshilli Gjyqësor i Kosovës 
 
SKGJK Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës  

K D  Komisioni Disiplinor 

ZPD Zyra e Prokurorit Disiplinor 
 

NJSHPGJ Njësia e Shqyrtimit të Performancës Gjyqësore  

GJS Gjykata Supreme 

GJA Gjykata e Apelit 
 

GJTH Gjykata Themelore 
 

DAP Departamenti i Administratës Përgjithshme 
 

TIK Teknologji Informative dhe Komunikim  

KE Komisioni Evropian 

MD Ministria e Drejtësisë 
 
PFSD Programi i Fuqizimit të sistemit të drejtësisë 

MEF Ministria e Ekonomisë dhe Financave 

 

 

 

 

 

  



 

6 
 

ZYRA E DREJTORIT TË SEKRETARIATIT TË KGjK 

 

Funksionet dhe përgjegjësitë 

Sekretariati i KGJK-së ndihmon Këshillin në zbatimin e rregulloreve dhe politikave lidhur me 

menaxhimin, buxhetin dhe administrimin e gjykatave. 

 

Sipas udhëzimeve të Këshillit dhe të Komisionit të tij për Buxhet, Financa dhe Personel, Sekretariati 

menaxhon me personelin administrativ dhe mbështetës të gjyqësorit, përfshirë këtu alokimin e 

personelit administrativ dhe mbështetës në gjykata bazuar në ngarkesën me punë, mirëmbajtjen e 

regjistrave të personelit, themelimin e sistemit të vlerësimit të performancës, sigurimin e disiplinimit të 

duhur të punonjësve të gjykatës si dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre të punësimit. 

 

Nën përgjegjësinë e drejtorit, Sekretariati i Këshillit Gjyqësor i Kosovës, këshillon dhe ndihmon 

Këshillin Gjyqësor të Kosovës në kryerjen e detyrave e përgjegjësive të tij, në menaxhimin e 

gjyqësorit dhe të gjykatave dhe është përgjegjës për zbatimin e vendimeve të tij, si dhe është 

përgjegjës për të gjitha funksionet administrative dhe të hulumtimit që ndërlidhen me përkrahjen e 

Këshillit, në pajtim me Rregulloren e punës së Këshillit. 

 

Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës përbëhet nga nëpunësit civil të cilët përbëjnë 

administratën qendrore të sistemit gjyqësor të Kosovës, dhe është i ndërtuar mbi bazën e dy 

shtyllave: Shërbimi i Administratës së Përgjithshme dhe Shërbimi për Çështje Ligjore dhe Zhvillim të 

Politikave. Në krye të SKGJK-së është drejtori i Sekretariatit. 
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DEPARTAMENTI  I ADMINISTRATËS SË PËRGJITHSHME 
 
 
 Departamenti i Administratës së Përgjithshme është një prej njësive në kuadër të Sekretariatit të KGJK.  

Të gjitha aktivitetet e punës së tij i ka bazuar dhe i bazon në dispozitat juridike të Ligjit për Shërbimin 

Civil të Republikës së Kosovës nr.03/L-149 , Rregulloreve të aprovuara nga Qeveria, apo Ministria e 

Administratës Publike që rezultojnë nga Ligji, dhe ligjeve tjera të aplikueshme. 

Departamenti i Administratës së Përgjithshme,  punët të cilat i ka  krye  nga fushë veprimtaria e vet  

gjatë vitit 2017 do t’i parashtroj në pika të shkurtra dhe ato që konsiderohen se janë më të 

rëndësishme me qëllim që të jep një pasqyrë të shkurtër dhe  me  përmbajtje lidhur me punën e kryer 

nga ana e këtij departamenti. 

Pozitat e aprovuara 

Me Ligjin mbi Buxhetin të vitit 2017 për vijën buxhetore të Këshillit Gjyqësor të Kosovës janë lejuar 

gjithsej:  2159 pozita, si në vijim: 

Për gjyqtar janë lejuar, katërgjind e pesëdhjet e dy (452) pozita (nga këto pozita trembëdhjetë (13) 

janë për Dhomën e Veçantë të Gjykatës Supreme dhe dyzet e tetë (48) pozita për implementimin e 

Marrëveshjes së Brukselit për Gjykatën Themelore në Mitrovicë dhe gjykatat tjera). 

Për staf administrativ në gjykata, Sekretariat dhe njësitë e Këshillit janë lejuar gjithsej: njëmijë e 

shtatqind e shtatë (1707) pozita. Prej tyre, njëqin e pesëmbëdhjetë (115) pozita janë për 

implementimin e Marrëveshjes së Brukselit për Gjykatën Themelore në Mitrovicë dhe gjykatat tjera;  Për 

programin buxhetor të Zyrës së  Prokurorit Disiplinor, njëzet (20) pozita dhe Për programin e  Njësinë 

për Shqyrtimin e Performansës,  shtatë (7) pozita. 

 

Në kuadër të KGJK kemi këto programe buxhetore 

 Programi buxhetor i Sekretariatit të KGJK tetëdhjetë e shtatë (87) pozita (prej tyre dy (2) 

pozita janë të rezervuara për kryesues dhe zëvendës/kryesues dhe tre (3) pozita u janë 

huazuar Zyrës së Prokurorit Disiplinor deri sa asaj t’i sigurohen pozita të reja me buxhet); 

 Programi buxhetor i Gjykatës Supreme me Dhomën e Veçantë,  nëntë dhjetë e katër (94) pozita 

( prej tyre tridhjet e katër (34) pozita për gjyqtar); 

 Programi buxhetor i Gjykatës së Apelit, njëqin e tridhjet e dy (132) pozita (prej tyre dyzet e 

gjashtë (46) pozita për gjyqtar); 

 Programi buxhetor i Gjykatës Themelore Prishtinë, katër qind e shtatëdhjetë e tetë (478) pozita 

(prej tyre njëqind e shtatë (107) pozita për gjyqtar); 

 Programi buxhetor i Gjykatës Themelore Prizren, dyqind e njëzet e gjashtë (226) pozita (prej 

tyre dyzet e tetë (48) pozita për gjyqtar); 
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 Programi buxhetor i Gjykatës Themelore Pejë,  dyqind e tridhjet e një (231) pozita (prej tyre 

dyzet e tri (43) pozita për gjyqtar); 

 Programi buxhetor i Gjykatës Themelore Mitrovicë, treqind e tridhjet e shtatë (337) pozita (prej 

tyre gjashtë dhjetë e shtatë (67) pozita për gjyqtar); 

 Programi buxhetor i Gjykatës Themelore Gjilan, dyqind e katërmbëdhjetë (214) pozita (prej 

tyre dyzet e tre (43) pozita për gjyqtar);  

 Programi buxhetor i Gjykatës Themelore Ferizaj, njëqind e shtatëdhjetë e tre (173) pozita (prej 

tyre tridhjet e katër (34) pozita për gjyqtar); 

 Programi buxhetor i Gjykatës Themelore Gjakovë, njëqind e gjashtë dhjetë (160) pozita (prej 

tyre njëzet e nëntë (29) pozita për gjyqtar); 

 Programi buxhetor i Zyrës së Prokurorit  Disiplinor, (ZPD ) njëzet (20) pozita; 

 Programi buxhetor i Njësisë për Shqyrtimin e  Përformacës, shtatë (7) pozita; 

Numri pozitave në  vitin 2017 në krahasim me vitin 2016 nuk është rritur. Pra, numri  i pozitave si për 

gjyqtar, si për staf administrativ ka ngelur i njëjtë në raport me vitin 2016, edhe pse janë kërkuar 

pozita të reja për staf administrativ (pozita për bashkëpunëtor profesional, zyrtar ligjor, referentë etj) 

nuk janë lejuar. 

Sipas strukturës organizative aktuale të aprovuar nga ana e Këshillit  për Programin buxhetor të 

SKGJK,  janë të aprovuara tetëdhjet e shtatë (87) pozita, prej tyre janë të plotësuara gjashtë dhjet e 

tetë (68). Pra,  pozita  të lira janë nëntë mbëdhjetë (19).  

Sipas strukturës aktuale të organizimit të vendeve të punës në Sekretariat e KGJK të lira 

janë këto pozita si në vijim: 

 Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave; 

 Zyrtar i Lartë për Integrime Evropian; 

 Zyrtar Ekzekutiv; 

 Menaxher për Administratë të Përgjithshme; 

 Udhëheqës i divizionit për arkiv; 

 Arkivist; 

 Recepsionist; 

 Mbikëqyrës për Çështje të Sigurisë së Gjykatave; 

 Zyrtar i Teknologjisë Informative – një (1) pozitë; 

 Menaxher për Çështje Ligjore dhe Zhvillim të Politikave; 
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 Zyrtar i Lartë Ligjor – tre (3) pozita; 

 Zyrtar i Lartë për Hulumtim; 

 Zyrtar për Hulumtim; 

 Analist i Proceseve (SMIL) – dy (2) pozita; 

 Administrator i TI-së për Baza të Dhënave për Evidencë Penale. 

Pra, gjithsejtë: nëntë mbëdhjetë (19) pozita të lira. 
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Rekrutimet 

 Gjatë këtij viti janë bërë rekrutimet e kandidatëve në SKGJK për këto pozita: 

 Operator teknik; 

 Zyrtar administrativ në zyrën e Kryesuesit; 

 Shofer i Kryesuesit; 

 Zyrtar i TIK; 

 Zyrtar për integrime evropiane; 

 Katër (4) pozita të praktikantëve vullnetar në SKGJK. 

Të gjitha këto pozita janë rekrutuar përmes konkursit të jashtëm, përpos pozitës së operatorit teknik me 

konkurs të brendshëm përmes procedurës së avancimit. Për asnjë procedurë të rekrutimit nuk kemi pasur 

ankesa nga ndonjë kandidat i pakënaqur. 

Pozitat tjera nuk kemi mundur me i rekrutuar për shkak  se ende nuk  është harmonizuar Rregullorja mbi 

Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në SKGJK dhe organogrami që është 

pjesë përbërëse e kësaj rregullore me emërtimet e pozitave në harmoni me Katalogun e Vendeve të 

Punës në Shërbimin Civil. Kjo ka ndikuar që edhe përkundrejt nevoja për rekrutimin e disa pozitave, nuk 

kemi mundur me i rekrutuar. Mirëpo, jemi në proces të strukturës së re organizative të SKGJK me 

emërtimet e pozitave komfor Katalogut. 

 

Në Zyrën e Prokurorit Disiplinor janë rekrutuar këto pozita si në vijim: 

 Praktikantë – dhjetë (10) pozita; 

 Drejtor i Zyrës për Shërbime të Përgjithshme; 

Në ZPD,  pozitat e praktikantëve kanë qenë me konkurs të jashtëm, kurse pozita e Drejtorit të Zyrës 

për shërbime të përgjithshme me konkurs të brendshëm.  

Procedurën e rekrutimit për pozitën  e Drejtorit të Zyrës për Shërbime të Përgjithshme  herën e parë e 

ka anuluar Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i Shërbimit Civil ( KPMSHC ), me arsyetim të disa lëshimeve 

gjatë procedurës së rekrutimit. Pas ri shpalljes së kësaj pozite është përfunduar e gjithë procedura e 

rekrutimit dhe jemi në pritje të marrjes së rekomandimit nga KPMSHC. Varësisht rekomandimeve do të 

ndërmerren veprimet e mëtejme. 

Kontratë në vepër 

Deri më 31 dhjetor të këtij viti kemi pasur punëtor me kontrata në vepër të cilat kanë qenë të 

domosdoshme për procesin normal të punës. 
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Nga data 11 prill e deri më 13 shtator të vitit 2017,  kemi pasur gjashtë (6) punëtor me kontratë 

vepër  në pozitën e referentit të lartë në Njësisë për Evidencë Penale. Nga data 24 prill  deri më 23 

korrik 2017,  kemi pasur një  (1) përkthyes shqip – serbisht dhe anasjelltas  në zyrën e përkthimeve dhe 

nga data 10 tetor deri më 11 dhjetor 2017,  një (1)  kontratë në vepër për një zyrtare administrative 

në Zyrën e kryesuesit. 

Për pozitat e rekrutuara me kontratë në vepër nuk kemi pasur ndonjë ankesë nga kandidatët e 

pakënaqur. Pra, gjithsejtë gjatë këtij viti kanë qenë tetë (8) pozita. 

Listat e pagave 

Si zakonisht në fund dhe fillim të çdo muaji është punuar dhe punohet rreth listës së pagave. Kështu,  

çdo ndryshim që është bërë për shkak të pranimeve të reja në punë, heqja dorë vullnetare nga puna, 

largimet nga puna, avancimet , transferim, pushimet pa pagesë, pushimet mjekësore më shumë se njëzet 

(20) ditë brenda vitit, etj, janë inkorporuar në listën e pagave, në dosjen elektronike dhe në dosjen e 

shkruar personale. 

Në vazhdimësi kemi bërë pagesën për Shpërblimin e përvjetorit (Jubile) të nëpunësve civil që janë në 

marrëdhënie të vazhdueshme punë në Shërbimin Civil  në vlerë prej 25% të pagës mesatare në 

Shërbimin Civil  pas çdo dhjetë (10) vitesh punë. 

Shërbyesit civil në kuadër  të Këshillit në vazhdimësi i realizojnë kompensimet për shtesat në pagë dhe 

kompensimet e tjera sipas Ligjit Nr.03/L-147; Për Pagat e Nëpunësve Civil dhe Rregullores  

Nr.33/2012; Për Shtesat në Pagë dhe Kompensimet të tjera të Nëpunësve Civil dhe Udhëzimit 

Administrativ  të Këshillit Gjyqësor Nr.2014/02; 

Vlerësimet e punës 

Formularët mbi përcaktimin e objektivave për vitin 2018 dhe Formularët për vlerësimin e rezultateve të 

punës për vitin 2017, të gjithë nëpunësve civil  janë  përfunduar dhe janë në proces të sistemimit në 

dosjen personale të çdo nëpunësi. Nuk kemi pasur ndonjë vlerësim negativ për nëpunësit civil për  inicim 

procedure për shkak të moskryerjes së detyrave të punës në mënyrë të kënaqshme. 

Akt emërimet 

Më 22 tetor 2018 janë lëshuar akt emërimet dhe kontratat e punës për njëqin e shtatë (107) të 

punësuar sipas Marrëveshjes së Brukselit në Gjykatën themelore në Mitrovicë dhe gjykatat tjera. 

Aktemërime janë lëshuar për tetëdhjetë e tre (83) shërbyes civil dhe kontrata të punës për njëzet e 

katër (24),  jo shërbyes civil. 

Gjithashtu, gjykatave ju është ndihmuar në përgatitjen e gjithë dokumentacionit të nevojshëm për futjen 

në listën e pagave të gjithë të punësuarve sipas Marrëveshjes  së Brukselit. 

Të gjitha akt emërimet e nëpunësve civil, për pozitat të cilat për nga natyra, funksionimi dhe detyrat 

janë pozita të përhershme të punës dhe janë lëshuar me kohë të pacaktuar. 
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Komisioni Disiplinore 

Gjatë vitit 2017, nuk kemi pasur ndonjë inicim të procedurës disiplinore për as një të punësuar, po 

ashtu, nuk ka pasur as ndonjë vërejtje të shqiptuar gojore, apo me shkrim. 

Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave 

Me kërkesën nr.09/288 të datës 17 nëntor 2017 të Departamentit Ligjor, është kërkuar zbatimi i 

aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, E.nr.60/14, të datës 13 nëntor 2017, e cila ka caktuar 

përmbarim në çështjen përmbarimore. Me këtë është caktuar që të anulohet vendimi i Komisionit të 

ankesave i Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Ka nr.26/2007 i dt. 22 mars 2007 dhe lënda 

t’i kthehet organit të shkallës së parë në vendosje të serishme. 

Më datën 5 dhjetor 2017, këtë çështje ia kemi kaluar në kompetencë Komisionit për zgjidhjen e 

Kontesteve dhe ankesave pranë SKGJK-së. 

Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave ( KZKA ) ka refuzuar kërkesën e .Sh.M, ish roje në 

Gjilan dhe ka lënë në fuqi vendimin e Sekretariatit të vitit 2006, kur kanë ndodhur shkurtimet 

buxhetore. Kjo është në procedurë të shqyrtimit në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil 

(KPMSHC). 

Pushimet 

Në pajtim me Rregulloren, Nr.06/2011,  për Pushimet e Nëpunësve Civil,  janë lëshuar vendimet mbi 

pushimet vjetore, mbi pushimet e jashtëzakonshme pa pagesë, mjekësore, prindore dhe të përdëllimit. 

Dosjet 

Dosjet mirëmbahen në mënyrë të rregullt, si të gjyqtarëve, ashtu edhe të stafit të Sekretariatit të KGJK, 

në mënyrë elektronike,  ashtu edhe në formë fizike. 

Përditësimi i tyre bëhet çdo herë kur pranohen zyrtarisht, apo personalisht çdo dokument është 

sistemuar në dosjen personale. Po ashtu, edhe sipas nevojës kur kërkohet ndonjë kopje e tyre nga 

zyrtarët e personelit iu afrohet me kohë. 

Për çdo tre (3) maj kemi dërguar raportin i cili kërkohet nga  Ministria e Administratës Publike, lidhur 

me numrin e të punësuarve, struktura kualifikuese, gjinore dhe etnike e Shërbyesve Civil në Sekretariat 

dhe njësitë e Këshillit. 

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA), Departamenti i Auditimit të Brendshëm (DAB) dhe Këshilli i Pavarur 

Mbikëqyrës i Shërbimit Civil (KPMSHC), ka bërë auditim në punën e kësaj Njësie dhe ka dhënë 

rekomandimet mbi të gjeturat nga mostrat e rishikuara. 

Gjatë vitit 2017 e që vazhdon edhe në vitin 2018,  është filluar me rishikimin e të gjitha përshkrimeve 

të detyrave të punës i të gjitha pozitave në sistemin gjyqësor, duke i harmonizuar me emërtimet e 

pozitave sipas katalogut të vendeve të punës në shërbimin civil dhe me kualifikimet arsimore  adekuate. 

Pas harmonizimit të tyre, do të kërkojmë që të formohet një komision për të rishikuar edhe njëherë  e 

që pastaj të fillojmë me nënshkrimet e tyre. 
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Zyrtarët e personelit kanë kryer edhe punë të tjera jashtë fushës së departamentit ku kanë qenë të 

caktuar si anëtarë të komisioneve të ndryshme brenda fushë veprimtarisë së Sekretariatit, si p.sh. 

pranimin e objekteve të rinovuar, mallit, prokurimit, inventarizimin etj. 
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DEPARTAMENTI LIGJOR 

 

Departamenti Ligjor i Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, në periudhën raportuese,  ka 

zhvilluar punë dhe aktivitete të shumta në kuadër të kompetencave dhe detyrave të punës. Të gjitha 

punët dhe obligimet që dalin nga detyrat e punës, janë kryer me sukses të plotë dhe me kohë. 

Përkundër mungesës së stafit të paraparë si të nevojshëm kemi arritur t’i përmbushim me sukses detyrat 

dhe përgjegjësit.  

Kemi hartuar, akte nënligjore si: Rregullore, Udhëzime Administrative, Qarkore, Raporte, Matrica, 

Vendime, dhe dokumente tjera sipas kërkesës dhe nevojave Sekretariatit, Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

dhe Gjykatave. Si Departament kemi mbështetur në vazhdimësi mbledhjet e Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës  dhe  Komisioneve të KGjK-së. 

Kemi përfaqësuar Këshillin Gjyqësor të Kosovës, në konteste të ndryshme gjyqësore duke mos 

përjashtuar këtu edhe Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës të Kosovës. Gjithashtu, kemi përfaqësuar KGJK 

në grupe të ndryshme të punës sa herë që është kërkuar. Pjesë e detyrave të këtij Departamenti janë 

edhe  shkresat të shumta të qytetarëve dhe ojq drejtuar KGJK. 

 

Hartimi i akteve Juridike 

       

 Hartimi i Rregullores (Nr. 01/2017) për Ndryshimin  dhe Plotësimin e Rregullores Nr. 03/2016  

mbi Rolin dhe Veprimtarinë e Bordit Drejtues të Projektit (TIK/SMIL);  

 Hartimi i Rregullores Nr.02/2017 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores Nr.11//2016  

për Vlerësimin e Përformancës së Gjyqtarëve; 

 Hartimi i Rregullores e Nr. 03 / 2017për Procedurën e Përzgjedhjes dhe Emërimit të Drejtorit të 

Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës; 

 Hartimi i Rregullores Nr. 04/2017 për  Protokollimin e Dokumenteve,  Mënyrën e Ruajtjes  dhe 

të Shfrytëzimit  të  Materialit  Arkivor  të  Këshillit  Gjyqësor të Kosovës; 

  Hartimi e Rregullores Nr. 05/2017 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (14/2016) për 

Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (09/2017) për Procedurat e Zgjedhjes, Emërimit, 

Vlerësimit, Pezullimit dhe Shkarkimit e Kryetarëve të Gjykatave dhe Gjyqtarëve Mbikëqyrës; 

 Hartimi i Rregullores Nr. 06/2017 për Trajnimin e Gjyqtarëve Miratuar; 

  Hartimi i Rregullores Nr.07/2017 për Organizimin dhe Funksionimin e Asamblesë së 

Kryetarëve të Gjykatave dhe Gjyqtarëve  Mbikëqyrës; 

 Hartimi i Rregullores Nr.08/2017 për Praktikantë në Gjykata dhe Sekretariatin E KGJK-së; 
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 Hartimi i Rregullores  Nr.09/2017 për Realizmin e Mandatit të  Komisionerit për Mbikëqyrjen e 

Procesit të Përgjimit të Komunikimeve Elektronike; 

 Hartimi i Rregullores  Nr. 10/2017 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (Nr.11/2016) 

për Vlerësimin e Përformancës së Gjyqtarëve; 

 Hartimi  i Udhëzimit i Administrativ  nr. 01/2017  për unifikimin e taksave gjyqësore; 

 Hartimi  i Udhëzimit Administrativ Nr.02/2017 për Ndryshimin e Udhëzimit Administrativ 

01/2017 për Unifikimin e Taksave Gjyqësore; 

 Hartimi  i Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2017 për Caktimin e Lartësisë së Shpenzimeve dhe 

Mënyrës së Pagesës së Dëshmitarëve në Procedurën Penale Miratuar; 

 Hartimi i matricës  lidhur me rishikimin e Strategjisë kundër korrupsionit 2013-2017; 

 Hartimi i udhëzuesit 01/2017 për zbatimin e nenit 12, 13 dhe 19 te Ligjit nr.05/L-129 për 

plotësimin dhe ndryshimin e ligjit Nr.04/L-149 për ekzekutimin e sanksioneve penale. 

 

Përfaqësimet e Këshillit Gjyqësor në Gjykatat e Kosovës 

 

Është përgatitur i gjithë materialin i nevojshëm lidhur me njëqin e shatëdhjetë e dy (172) përfaqësime 

në seancat gjyqësore në të cilën Këshilli Gjyqësor i Kosovës, ka qenë në cilësinë  e palës së paditur ose 

palë paditëse. 

 

Janë hartuar dyzet e katër (44) përgjigjeje në padi, ku Këshilli Gjyqësor i Kosovës,  ka qenë në cilësinë 

e palës së paditur ose palë paditëse, dhjetë (10) ankesa të ushtruara ndaj vendimeve te shkallës së 

parë, ku KGJK ka qenë në cilësinë e palës së paditur dhe shtatë (7) prapësime të lëshuara nga 

Përmbaruesit Privat, ku KGJK ka qenë palë e paditur. 

 

Hartimi i vendimeve    

 

Gjatë këtij viti, Departamenti Ligjor ka  hartuar treqind e shtatëdhjetë e nëntë (379) vendime të marra 

nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. 

 

Angazhimet rreth Komisionit Disiplinor Gjyqësor 

 

Komisioni Disiplinor i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, në vitin 2017 ka pranuar nga Zyra e Prokurorit 

Disiplinor gjithsejtë, njëmbëdhjetë (11) raporte përfundimtare dhe një (1) rekomandim për suspendim. 

Pesë (5) raporte janë bartur nga viti 2016. Ka mbajtur njëmbëdhjetë (11) seanca dëgjimore të 
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rregullta dhe një (1) të jashtëzakonshme, në të cilën ka shqyrtuar gjithsejtë, gjashtëmbëdhjetë (16) 

raporte përfundimtare dhe një (1) rekomandim për suspendim.  

 

Janë përgatitur të gjitha veprimet për seancat e caktuara të Komisionin Disiplinor si: njoftimet për ZPD 

dhe gjyqtaret, materialin për anëtaret e komisionit dhe gjyqtaret të caktuar për rend ditë, 

procesverbalet për secilën seancë dëgjimore si dhe të gjitha punët tjera procedurale për përgatitjen e 

rendit të ditës. 

 

Me rastin e shqyrtimit të këtyre raporteve, në seancat e caktuara me lart janë marrë dhe hartuar 

gjithsejtë, shtatë mbëdhjetë (17) vendime: 

 

- Masa disiplinore:  

- Qortim – dy (2) vendime; 

- Lirim nga Përgjegjësia – tetë (8) vendime; 

- Qortim me Udhëzim për ndërmarrjen e Veprimeve Korrigjuese – një (1) vendim; 

- Ulje e pagës për tre (3) muaj 30% nga paga mujore, një (1) vendim; 

-  Ulje e pagës për gjashtë (6) muaj 30% nga paga mujore një (1) vendim; 

-  Ulje e pagës për 25 % nga paga mujore për katër (4) muaj, një (1) vendim; 

- Suspendim deri në marrjen e një vendimi tjetër një (1) vendim; 

- Pushohet Procedura disiplinore për pretendim për sjellje të pahijshme, për shkak të parashkrimit 

një (1) vendim; 

- Hidhet poshtë si i pa lejuar raporti i Zyrës se Prokurorit Disiplinor një (1) vendim; 

Pas shtatëmbëdhjetë (17) ankesave të palëve të ushtruara ndaj vendimeve të Komisionit Disiplinor, janë 

hartuar shtatëmbëdhjetë (17) raportet shpjeguese për këto vendimet  për shqyrtim në mbledhje të 

KGJK-së.  

 

Departamenti Ligjor ka përkrahur profesionalisht edhe Komisionet Ad Hoc të themeluara nga Këshilli 

Gjyqësor i Kosovës, për shqyrtimin e rasteve disiplinore të cilat janë e iniciuar ndaj kryetarëve të 

gjykatave dhe gjyqtarëve mbikëqyrës. 
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Angazhimet rreth Komisionit për Administrimin e Gjykatave 

 

Gjatë periudhës raportuese, KAGJ ka mbajtur dymbëdhjetë (12) takime punë dhe ka trajtuar me 

profesionalizëm, dhe kujdes të veçantë nevojën e unifikimit të praktikës së administratës në të gjitha 

gjykatat e Kosovës. 

  

Janë ndërmarr të gjitha veprimet për përgatitjen e takimeve të KAGJ:  hartimi i drafteve fillestare të 

cilat i  janë paraqitur për shqyrtim KAGJ-it, procesverbalet si dhe draftet finale.  

 

Në kuadër të kompetencave të veta Komisioni për Administrimin e Gjykatave ka nxjerrë  dhe i ka 

rekomanduar Këshillit Gjyqësor të Kosovës  për miratim: 

 

 Memorandum shpjegues lidhur me nenin 12.14 dhe 12.15 të  Udhëzimit  Administrativ 

nr.01/2017 për Unifikimin e Taksave Gjyqësore; 

 Draft-Certifikatë e Departamentit për Çështje Ekonomike e cila lëshohet në bazë të kërkesës 

së palës, në kuptim të nenit 65 paragrafi 4 nën paragrafi 4.1 dhe 4.2 i Ligjit  Nr.04/L-042  

për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës; 

 Draft-Certifikatë nga evidenca e personave kundër të cilëve është duke u zhvilluar 

procedura penale dhe personave të dënuar nga kjo Gjykatë;   

 Memorandum shpjegues për  tërheqjen e propozimeve për përmbarim ku kreditore janë 

gjykatat, në lëndët e të gjitha procedurave   në të cilat kërkesë për përmbarim janë taksat 

gjyqësore dhe shpenzimet e paushallit gjyqësor në vlerë prej 50 €, ose më pak, të 

parashtruara nga ato (gjykatat),  para dhe deri më 31 Dhjetor 2016; 

 Memorandum shpjegues për  formimin e grupit punues për hartimin e draft-Rregullores për 

Arkivimin dhe lejimin e asgjësimit të regjistrave/lëndëve, si dhe krijimit të hapësirave në 

gjykata; 

 Memorandum Shpjegues për mbylljen e lëndëve kundërvajtës të cilat kanë arritur afatin e 

parashkrimit, por janë pjesë në inventarin e lëndëve në pritje ( lëndë të hapura); 

 Memorandum shpjegues të programit për Përmbarim dhe Legjislacion (CLE) i USAID-it, lidhur 

me Pranimin dhe Instalimin e Bazës së të Dhënave për lëndët civile përmbarimore të krijuar 

nga USAID-CLE Program; 

 Ofrimi i  komenteve lidhur me dokumentin e parë planifikues “Drejtësia” si dhe ofrimi i 

ndonjë projekti eventual i cili do mund të mbështetet nga ana e donatorëve; 
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 Nxjerrjen e nëntë (9) kërkesave për vërejte dhe sugjerime drejtuar kryetarëve të gjykatave 

dhe gjyqtarëve Mbikëqyrës, lidhur me Rekomandimet që janë përgatitur për KGJK-në; 

 Dhënia e pesë (5 ) përgjigjeve në pyetjet e institucioneve dhe gjykatave  lidhur me 

Vendimet mbi miratimin e Rekomandimeve nga KAGJ.    

 

  Angazhimet rreth Komisionin për Kompensimin e dëmit për personat e dënuar,  ose   

arrestuar pa arsye  

 

Ka organizuar dhe koordinuar njëzet e shtatë (27)  takime të Komisionit për Kompensimin e dëmit 

për personat e dënuar ose arrestuar pa arsye me të cilën janë shqyrtuar njëqind e pesëdhjet e tre 

(153) raste dhe janë paguar shuma e tërësishme prej 385,470.30 €. 

 

    Angazhimet rreth Komisionin për Çështje Normative  

 

Ka organizuar dhe koordinuar dhjetë (10)  takime  të Komisionit për Çështje Normative në të cilën 

janë shqyrtuar të gjitha rregulloret dhe udhëzimet administrative të miratuara. 

 

    Angazhimet rreth Komisionin për Vlerësimin e Përformancës së Gjyqtareve  

 

        Lidhur me vlerësimin e përformancës së gjyqtarëve  për vitin 2017, janë monitoruar gjashtë dhjetë 

e gjashtë (66) gjyqtar, ku dy (2) gjyqtarë, kanë qenë me mandat fillestar, pesëdhjetë e katër (54) 

me mandat të përhershëm, të përzgjedhur sipas metodës RANDOM, dhe dhjetë (10) gjyqtarë që 

kanë kandidatë për ngritje në detyrë. 

  

        Kryetari i komisionit dhe dymbëdhjetë (12) anëtarët raportues janë asistuar nga serkretari i 

komisionit në procesin e vlerësimit të gjyqtarëve, të cilët kanë punuar në mënyrë të vazhdueshme. 

Komisioni për Vlerësimin e Përformancës së Gjyqtarëve,  ka mbajtur rreth tridhjetë (30) takime. 

  

       Anëtarët raportues të komisionit me pjesëmarrjen e sekretarit të komisionit kanë monitoruar gjashtë 

dhjetë e gjashtë (66) gjyqtarët që kanë qenë pjesë e procesit të vlerësimit të performancës, po 

ashtu kanë realizuar intervista me gjyqtarët, subjekt të vlerësimit. 
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Komente dhe mendime Juridike 

 

 Përgjigje në tre (3) komente lidhur me rastin, KI 34/17 për Gjykatën Kushtetuese; 

 Përgjigje në komentet lidhur me rastin KI 5/17 për Gjykatën Kushtetuese; 

 Përgjigje në komentet lidhur me rastin KI 107/17 për Gjykatën Kushtetuese; 

 Komentet juridike lidhur me draft ligjin për përgjegjësin disiplinorë për gjyqtar dhe prokuror; 

 Përgatitja  në emër të Komisionit për Çështje Normative e Opinion ligjor në lidhje me 

propozimin e Komisionit për Vlerësimin e Përformancës së Gjyqtareve për ndryshimin dhe 

plotësimin e Rregullores nr.11/2016;  

 Përgatitja për KGJK  e komenteve dhe sugjerimeve të dhëna nga gjykatat dhe komenteve të 

dhëna në emër të departamenti Ligjor  në tre (3) projektligjet e pakos së gjyqësorit, si dhe 

përgatitja në forme përfundimtare e këtyre komenteve për Ministrinë e Drejtësisë; 

 Vendosja  me track-change e komenteve dhe sugjerimeve të dhëna nga gjykatat dhe 

departamentit ligjore në tre (3) projektligjet e pakos së gjyqësorit; 

 Dhënia  e komenteve lidhur më draft-Memorandumit ndërmjet  KGJK dhe KPK  për aplikimin 

nga ana e Prokurorëve dhe Vendosja nga ana e Gjykatave për shitjen e aseteve, dhënies në 

Shfrytëzim, apo Shkatërrimit;  

 Dhënia e komenteve rreth  draft-Memorandumit ndërmjet KGJK  ADRC-së dhe CSSP-së dhe 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës; 

 Hartimi i tre (3) raporteve lidhur më Direktivat e Shërbimeve, të drejtat pronësore për personat 

e zhvendosur, takimet e organizuara nga Ministria e Drejtësisë etj. 

 

 
   Pjesëmarrje e Grupe Punuese dhe Trajnime Profesionale  
 

 Pjesëmarrja në hartimin e Strategjisë dhe planit të veprimit kundër Korrupsionit 2018-2022; 

 Pjesëmarrja në hartimin e Strategjisë dhe planit të veprimit kundër Krimit të organizuar 2018-

2022; 

 Pjesëmarrja në hartimin e Strategjisë dhe planit të veprimit kundër Terrorizmit 2018-2022; 

 Pjesëmarrja në hartimin e Strategjisë dhe planit të veprimit kundër Drogave 2018-2022-; 

 Pjesëmarrja në gjashtë (6) mbledhjet e mbajtura në KQZ, lidhur më sigurinë dhe mbarëvajtjen e 

zgjedhjeve të përgjithshme dhe lokale; 

 Pjesëmarrja në trajnimin për legjislacion  të organizuar nga USAID-i; 

 Pjesëmarrja në  trajnimin për programin dhjetë (10) ditorë në SHBA-në me temën: “Fuqizimi i 

Etikes dhe Disiplinës Gjyqësore’’; 
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 Sesioni i II Grupi i Fokusit për profesione të lira ligjore me Odën e Avokatëve, Përmbarueset 

Privat, Noterëve, Ndërmjetësuesve etj,  të organizuara nga Zyra e BE-së në Kosovë. 

 Pjesëmarrje në një tryezë diskutimi të organizuara nga Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të 

Mbijetuarve të Torturës me temën Avancimi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe avokimi për 

ndalimin dhe keqtrajtimin në Kosovë; 

 Pjesëmarrja në takime punë me partner ndërkombëtar që e mbështesin KGJK në procese të 

ndryshme; 

 Pjesëmarrja në  shtatë (7) Takime me Policinë e Kosovës “Plotësime dhe ndryshime në draft- 

udhëzimin Administrativ (MPB) Nr.00/2017 për procedurat e shqyrtimit të lëndëve të 

Kundërvajtjes në trafikun rrugor, dhe përcjellja e tyre tek anëtarët e grupit punues; 

 Pjesëmarrje në takimet e Grupit Punues dhe në takimet me KAGJ për hartimin e draft-

rregullores për Arkivat e Gjyqësorit të Kosovës. 

 

     
Përgjigje në Shkresat e Qytetareve 
 

Ky Departament ka pranuar gjithsejtë, njëqind e shtatëdhjetë  e dy (172) shkresa-parashtresa nga 

qytetarët e vendit drejtuar Këshillit Gjyqësor të Kosovës, e të cilat kishin të bënin kryesisht rreth 

çështjes së tyre në procedura gjyqësore dhe pa kënaqësitë ndaj gjyqtareve. Të gjitha shkresat e 

pranuar janë trajtuar me kohë dhe i është dhënë përgjigje e duhur varësisht nga rasti.  
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DEPARTAMENTI PËR BUXHET DHE FINANCA 

 

Departamenti për Buxhet dhe Financa sipas planit te punës dhe objektivave të përcaktuara 

paraprakisht, gjatë vitit 2017 ka kryer këto punë të prezantuara shkurtimisht si në vijim: 

 

 Është bërë zotimi dhe ekzekutimi i buxhetit të KGjK-së sipas ndarjeve buxhetore në Ligjin Nr. 

05/L-125 dhe Ligjit te rishikuar Nr.06/L-002, për “Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 

2017”; 

 

 Janë regjistruar të gjitha transaksionet në regjistrin e Kontabilitetit të Thesarit (SIMFK) si dhe 

është mbajtë evidenca kontabël në formatin e raportimit sintetik dhe analitik në Sekretariatin e 

KGjK-së; 

 

 Planifikimi dhe përgatitja e kërkesave buxhetore për vitin 2018 në bashkëpunim me gjykatat 

sipas qarkoreve buxhetore 2018/01;02;03, si dhe harmonizimi dhe kompletimi i kërkesës së 

përgjithshme buxhetore për KGjK dhe gjykatat; 

 

 Përgatitja dhe dorëzimi i pasqyrave financiare nëntëmujore të KGjK dhe gjykatave, sipas 

Rregullores së MF-Nr.03/2013, për “Pasqyrat Financiare Vjetore të Organizatave Buxhetore”; 

 

 Përgatitja e raporteve mujore financiare të buxhetit dhe të hyrave si dhe shpërndarja e këtyre 

raporteve njësive të KGjK-s dhe SKGjK; 

 

 Përgatitja e raporteve mujore për obligimet e papaguara dhe dërgimi i raporteve në 

Ministrinë e Financave; 

 

 Përgatitja e raporteve për barazimin tremujor të hyrave dhe shpenzimeve si dhe dërgimi i 

raporteve në Ministrinë e Financave; 

 

 Përgatitja në bashkëpunim me Departamentin e Logjistikës e raporteve tremujore për realizimin 

e projekteve kapitale dhe dërgimi i këtyre raporteve në Ministrin e Financave; 
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 Janë regjistruara të gjitha Pasuritë Jo Financiare Kapitale (1,000.00 €, apo më shumë) në 

SIMFK (Ministria e Financave) si dhe është bërë azhurnimi i përhershëm i “Regjistrit të Pasurive 

jo Financiare Kapitale“ në këtë sistem, janë regjistruar të gjitha Pasuritë Jo Financiare, Jo 

Kapitale (më pak se 1,000.00 €) në programin “e-pasuria” (Ministria e Administratës Publike) 

si dhe është bërë azhurnimi i përhershëm edhe i “Regjistrit të Pasurisë Jo Financiare, Jo 

Kapitale” në këtë program. Njëkohësisht është duke u punuar së bashku me zyrtarët e MAP-it 

për krijimin e mundësive programore që programi “e-pasuri” të jetë i qasshëm dhe të përdorët 

nga të gjitha gjykatat e Kosovës; 
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BUXHETI, TË HYRAT DHE SHPENZIMET 2017 

Buxheti i përgjithshëm i Këshillit Gjyqësor të Kosovës si organizatë buxhetore dhe dymbëdhjetë (12) 

programet e tij: Sekretariati i KGjK, Zyra e Prokurorit Disiplinor, Njësia për Shqyrtimin e Performancës 

Gjyqësore, Gjykata Supreme dhe Dhoma e Posaçme, Gjykata e Apelit, Gjykata Themelore Prishtinë, 

Gjykata Themelore Prizren, Gjykata Themelore Gjilan, Gjykata Themelore Ferizaj, Gjykata Themelore 

Pejë, Gjykata Themelore Gjakovë, Gjykata Themelore Mitrovicë për vitin 2017, sipas Ligjit fillestar të 

buxhetit Nr.05/L-125, ka qenë 21,797,640.00 € për gjithsej: dymijë e njëqind e pesëdhjetë e nëntë 

(2159) pozita, prej tyre katër qind e pesëdhjet e dy (452) gjyqtar dhe njëmjë e shtatqinq e shtatë 

(1707) pozita administrative. 

Pas rishikimit të buxhetit sipas ligjit Nr.06/L-002 dhe ndryshimeve të ndodhura gjatë vitit me rastin e 

kursimeve dhe shkurtimeve sipas vendimeve të Qeverisë, buxheti përfundimtar (final) i KGjK,  për vitin 

2017 në SIMFK me të hyrat dhe donacionet e bartura është është: 21,793,948.18 €. 

Pjesëmarrja e buxhetit të KGjK-së në buxhetin e Kosovës shprehur në përqindje është 1.20 %. 

Të hyrat gjyqësore të gjeneruara nga Këshilli, përkatësisht nga gjykatat, Sekretariati i KGjK dhe 

Dhoma e Posaçme në vitin 2017 janë gjithsej: 7,709,127.66 €. Plani i realizimit të të hyrave është 

105.46 %  në krahasim me planifikimin për vitin 2017 (7,310.000.00 €). 

BUXHETI I KGJK-së 2017 

Kategoritë 

ekonomike 

Buxheti 

fillestar 

2017 

Buxheti 

Final 2017 

Buxheti  i 

zotuar 

Buxhe

ti i 

zotuar 

% 

Buxheti i 

shpenzuar 

Buxheti i 

shpenzu

ar % 

Paga dhe 

mëditje 

16,464,561.

00 

16,358,057.

83 

14,622,639.

97 

89.39 14,622,639.

97 

89.39 

Mallra dhe 

shërbime 

3,813,079.0

0 

3,875,328.70 3,646,107.77 94.09 3,536,881.92 91.27 

Shpenzime 

komunale 

450,000.00 448,500.00 401,684.44 89.56 396,629.01 88.43 

Subvencione 

dhe transfere 

250,000.00 392,532.33 385,500.30 98.27 385,470.30 98.26 

Shpenzime 

kapitale 

820,000.00 710,000.00 709,746.30 99.96 651,922.40 91.82 

Donacione   9,529.32  9,000  94.45  9,000   94.45 
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Gjithsej 21,797,640.

00 

21,793,948.

18 

19,774,678.

78  

90.69 19,602,543.

60 

89.94 

 

 

Siç shihet në tabelën e mësipërme buxheti i përgjithshëm i KGjK, 21,793,948.18 € në vitin 2017 është 

zotuar në shumën prej 19,774,678.78 €, shprehur në përqindje 90.73 % ndërsa është shpenzuar 

19,602,543.60 €, shprehur në përqindje 89.94 %. 

 

Sipas kategorive ekonomike buxheti përgjithshëm i KGjK është zotuar dhe shpenzuar si 

në vijim: 

 

 Paga dhe Mëditje: Nga shuma vjetore e buxhetit  prej 16,358,057.83 € janë zotuar dhe 

shpenzuar 14,622,639.97 €, shprehur në përqindje 89.39 %; 

 

 Mallra dhe Shërbime: Nga shuma vjetore e buxhetit prej 3,875,328.70 €  janë zotuar 

3,646,107.77 €  shprehur në përqindje 94.09 %, ndërsa janë shpenzuar 3,536,881.92 €, 

shprehur në përqindje 91.27 %; 

 

 Shpenzimet e Komunalive: Nga shuma vjetore e buxhetit prej 448,500.00 € janë zotuar 

401,684.44 € shprehur në përqindje 89.56 %, ndërsa janë shpenzuar 396,629.01 €, shprehur 

në përqindje 88.43 %; 

 

 Subvencione dhe transfere: Nga shuma vjetore e buxhetit nga kjo kategori për transfere prej 

392,532.33 € janë zotuar dhe shpenzuar 385,500.30 € shprehur në përqindje 98.27 % , 

ndërsa janë shpenzuar 385,470.30 €, shprehur në përqindje 98.26 %; 

 

 Shpenzimet Kapitale: Nga shuma vjetore e buxhetit 710,000.00 €  janë zotuar 709,746.30 € 

shprehur në përqindje 99.96 %, ndërsa janë shpenzuar 651,922.40 €, shprehur në përqindje 

91.82%; 
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Sqarim: Në donacione shuma prej 9,000 € është donacion nga “GIZ” për Gjykatën 

Themelore në Prishtinë, ndërsa shuma 529.32 € e cila figuron në SIMFK është e bartur 

nga vitet paraprake. 

 

BUXHETI SIPAS PROGRAMEVE TË KGjK - 2017 

Programet 

buxhetore 

Buxheti 

fillestar 2017 

Buxheti 

Final 2017 

Buxheti  i 

zotuar 

Buxheti i 

zotuar % 

Buxheti  i 

shpenzuar 

Buxheti i 

shpenzu

ar % 

Sekretariati i 

KGJK-së 

2,137,259.00 2,209,106.93 2,087,725.44 94.51 2,006,782.70 90.84 

ZPD 230,170.00 240,232.77 214,095.65 89.12 206,239.34 85.85 

NjShPGj 100,200.00 102,809.14 94,801.98 92.21 89,634.85 87.19 

Gjykata Supreme 

dhe  

Dhoma e Posaçme 

1,106,990.00 1,093,685.33 983,561.51 89.93 978,248.48 89.45 

Gjykata e Apelit 1,308,398.00 1,244,008.05 1,115,827.93 89.70 1,106,883.38 88.98 

Gjykata 

Themelore 

Prishtinë 

4,272,592.00 4,451,480.65 4,094,393.33 91.98 4,078,967.23 91.63 

Gjykata 

Themelore 

Prizren 

2,287,084.00 2,374,362.76 2,157,119.74 90.85 2,152,433.42 90.65 

Gjykata 

Themelore Gjilan 

2,016,864.00 2,168,024.45 1,962,214.21 90.51 1,943,087.31 89.62 

Gjykata 

Themelore 

Ferizaj 

1,597,510.00 1,632,797.49 1,562,731.30 95.71 1,561,052.23 95.61 

Gjykata 

Themelore Pejë 

2,154,704.00 2,238,277.41 2,016,797.15 90.10 2,014,321.40 89.99 

Gjykata 

Themelore 

Gjakovë 

1,501,096.00 1,573,259.26 1,395,967.48 88.73 1,381,106.93 87.79 

Gjykata 3,084,772.00 2,456,903.94 2,080,443.06 84.68 2,074,786.33 84.45 
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Themelore 

Mitrovicë 

Totali 21,797,639.00 21,784,948.1

8 

19,765,678.7

8 

90.73 19,593,543.60 89.94 

 

Siç shihet në tabelën e mësipërme, sipas programeve buxheti i KGjK-së është shpenzuar si në vijim: 

 

Buxheti për programin e Sekretariatit të KGjK: 

 

 Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë program është zotuar 94.51 %, 

ndërsa është shpenzuar 94.84 %. 

Buxheti për programin e Zyrës së Prokurorit Disiplinor: 

 

 Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë  program është zotuar 89.12 %, 

ndërsa është shpenzuar 85.85 %. 

Buxheti për programin e Njësisë për Shqyrtimin e Performancës Gjyqësore: 

 

 Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë  program është zotuar 92.21 %, 

ndërsa është shpenzuar 87.19 %. 

Buxheti për programin e Gjykatës Supreme dhe Dhomës së Posaçme: 

 

 Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë  program është zotuar 89.93 % 

ndërsa është shpenzuar 89.45 %. 

Buxheti për programin e Gjykatës së Apelit Prishtinë: 

 

 Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë  program është zotuar 89.70 %, 

ndërsa është shpenzuar 88.98 %. 

Buxheti për programin e Gjykatës Themelore Prishtinë: 

 

 Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë  program është zotuar 91.98 %, 

ndërsa është shpenzuar 91.63 %. 
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Buxheti për programin e Gjykatës Themelore Prizren: 

 

 Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë  program është zotuar 90.85 %, 

ndërsa, është shpenzuar 90.65 %. 

Buxheti për programin e Gjykatës Themelore Gjilan: 

 

 Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë  program është zotuar 90.51 % 

ndërsa është shpenzuar 89.62 %. 

Buxheti për programin e Gjykatës Themelore Ferizaj: 

 

 Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë  program është zotuar 95.71 %, 

ndërsa është shpenzuar 95.61 %. 

Buxheti për programin e Gjykatës Themelore Pejë: 

 

 Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë  program është zotuar 90.10 %, 

ndërsa është shpenzuar 89.99 %. 

Buxheti për programin e Gjykatës Themelore Gjakovë: 

 

 Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë  program është zotuar 88.73 %, 

ndërsa është shpenzuar 87.79 %. 

Buxheti për programin e Gjykatës Themelore Mitrovicë: 

 

 Buxheti në total për të gjitha kategoritë ekonomike për këtë  program është zotuar 84.68 %, 

ndërsa është shpenzuar 84.45 %. 
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DEPARTAMENTI I STATISTIKËS 
 

 

 Raporti i përgjithshëm statistikor për vitin paraprak pra për vitin 2016 është përfunduar në fund 

të muajit janar të vitit 2017; 

 

 Raporti i përgjithshëm Statistikor për TREM I-rë 2017 është përfunduar në fund të muajit prill 

2017; 

 

 Raporti i përgjithshëm Statistikor për TREM II-të dhe GJASHTËMUJORIN I-rë 2017 është 

përfunduar në fund të muajit korrik 2017; 

 

 Raporti i përgjithshëm Statistikor për TREM III-të dhe NËNTËMUJORIN e vitit 2017 është 

përfunduar në fund të muajit tetor 2017; 

 

 Nga Komisioni për Vlerësimin e Përformancës së Gjyqtarëve kemi pas kërkesë për 102 

gjyqtarë, pra janë kompletuar dosjet me te dhënat statistikore për 36 muaj; 

 

 Raportet statistikore për Lëndët e Vjetra të gjykatave, TREM I, TREM II, TREM III dhe TREM IV-të 

për vitin 2017; 

  

 Raportet statistikore për v.p. që kanë të bëjnë me Korrupsionin, TREM I, TREM II, TREM III dhe 

TREM IV-të për vitin 2017; 

  

 Raportet e rregullta për Ministrin e Integrime Evropiane, TREM I, TREM II, TREM III dhe TREM 

IV-të për vitin 2017; 

  

 Raportet e rregullta për Ministrin e Punëve të Brendshme për v.p. Trafikim me Njerëz, TREM 

I, TREM II, TREM III dhe TREM IV-të për vitin 2017; 

 

 Raportet e rregullta për Ambasadën Amerikane për v.p. Trafikim me Njerëz, TREM I, TREM II, 

TREM III dhe TREM IV-të për vitin 2017; 

 

 Raportimi i rregullt në “Zyrën e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin” për TREM I, 

TREM II, TREM III dhe TREM IV-të për vitin 2017; 

  

 Raportet statistikore për v.p. të kryera Agjencinë e Statistikave të Kosovës, TREM I, TREM II, 

TREM III dhe TREM IV-të për vitin 2017; 
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 Raportimi i rregullt në OSCE, për TREM I, TREM II, TREM III dhe TREM IV-të për vitin 2017; 

  

 Raportimi i rregullt zyrtarëve të EULEX-it, për TREM I, TREM II, TREM III dhe TREM IV-të për vitin 

2017; 

 

 

Raportimi i rregullt për të gjithë gazetaret e akredituar si dhe OJQ-ve të akredituara. 
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DEPARTAMENTI I LOGJISTIKËS 

 
Raporti i punës për vitin 2017, adreson çështjet që ndërlidhen me shërbimin që ofron Departamenti i 

Logjistikës duke përfshi me theks të veçantë investimet kapitale me nisje nga ai më i rëndësishmi 

realizimi i projektit dhe fillimi i punëve në ndërtimin e objektit të Gjykatës Themelore Prishtinë dega 

Graçanicë si dhe realizimin e shërbimeve dhe renovimeve sipas kërkesave nga ana e gjykatave.  

Në këtë raport të përfshira janë edhe shpenzimet e automjeteve për të gjitha gjykatat dhe SKGJK për 

vitin 2017.  

Departamenti i Logjistikës është kujdes që në aspektin e furnizimit me material të ndryshëm  zyrtarë 

dhe të shtypur të kryejë detyrën e saj në realizimin e kërkesave nga zyrtarët brenda SKGK, po ashtu 

edhe nga ZPD, NJSHPGJ dhe ZVVGJ dhe gjykatat. Furnizimi me inventar, furnizimi me detektor për 

sigurim si dhe uniformat për punëtorët e shërbimit të sigurimit në gjykata.  

Raporti i tanishëm paraqet në pika të shkurta menaxhimin e departamentit të logjistikës duke u nisur 

nga investimet kapitale, shpenzimet e automjeteve, furnizimi me inventar, furnizimi me material zyrtar 

dhe të shtypur, menaxhimi i numrave të telefonisë mobile Vala dhe asaj fikse deri te përcjella për 

pagesë e shpenzimeve të shërbimeve si: rryma, uji, ngrohjet qendrore etj. 

  

Aktivitetet dhe Objektivat 

Raporti është përpiluar në bazë të shtyllave të mëposhtme sipas të cilave kemi ushtruar funksionet e 

ndryshme si në vijim: 

 Realizimi i punëve “Shërbimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve në objektet e Gjykatave të Kosovës 

dhe KGJK-së”; Furnizimi dhe vendosja e Trafostacionit elektrik në Gjykatën Themelore Ferizaj; 

Punimi i projektit dhe fillimi i ndërtimit të objektit të Gjykatës Themelore Prishtinë dega 

Graçanicë; Punimi i ashensorëve në objektin e Gjykatës Themelore Gjilan. 

 Shpenzimet e automjeteve janar-shtator 2017 (gjykatat dhe SKGJK-së). 

 Raportet e pranimit të regjistruara në FreeBalance. 

 Furnizimi me material zyrtar dhe material të shtypur, inventar dhe pajisje të ndryshme, 

shpenzimet e shërbimeve (rryma, uji, ngrohjet qendrore). 

 Menaxhimi i kontratave, pjesëmarrja në komisione. 

 Strukturimi i sistemit elektronik E-pasuria sipas nevojave të SKGJK-së dhe Gjykatave. 

 
Realizimi i punëve “Shërbimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve në objektet e gjykatave të Kosovës dhe 

KGJK-së”; Furnizimi dhe vendosja e Trafostacionit elektrik në Gjykatën Themelore Ferizaj; Punimi i 
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projektit dhe fillimi i ndërtimit të objektit të Gjykatës Themelore Prishtinë dega Graçanicë; Punimi i 

ashensorëve në objektin e Gjykatës Themelore Gjilan. 

 
Një ndër objektivat kryesore të Departamentit të Logjistikës gjatë vitit 2017, kanë qenë investimet 

kapitale në realizimin e kërkesave nga ana e gjykatave për krijimin e kushteve sa më të mira për punë. 

Në këto aktivitete hyn shërbimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve në objektet e gjykatave. Pasi që ka 

përfunduar ndërtimi i objektit të Gjykatës Themelore Ferizaj, është bërë edhe ndërtimi i trafo stacionit 

elektrik në kuadër të kontratës “Furnizimi dhe vendosja e Trafo stacionit elektrik për objektin e Gjykatës 

Themelore në Ferizaj”  nga O.E. Risa Mont dhe punimi i Sallave të gjykimit. 

Në kuadër të projekteve kapitale është bërë projekti kryesor dhe ka filluar ndërtimi i objektit të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë dega Graçanicë. 

Me kërkesë nga Gjykata Themelore Gjilan është bërë realizimi i punëve në furnizimin dhe montimin e 

dy ashensorëve në objektin e Gjykatës. 

 

Tabela me aktivitete kapitale në gjykata është si vijon:  

  Emri i Gjykatës/Punët e përfunduara Shuma  Vërejtje 

1 

Gj.Th. Ferizaj-Furnizimi dhe vendosja e trafo stacionit elektrik 

për Gjykatën me punë shtesë. 

40,581.54 

€   

2 Gj.Th. Mitrovicë - veri- Riparimi  i ujësjellësit dhe kanalizimit. 957.82 €   

3 

Gj.Th. Ferizaj- Furnizimi dhe vendosja e inventarit për sallat e 

gjykimit. 

36,569.40 

€   

4 

Gj.Th. Prishtinë dega Graqanicë - Punimi  i projektit kryesore 

për objektin e Gjykatës.  4,700.00 €   

5 

Gj.Th. Prishtinë dega Graqanicë - Ndërtimi i objektit të 

Gjykatës. 

25,633.52 

€   

6 Gj.Th. Gjilan-Punimi i ashensorëve për objektin e Gjykatës. 

39,960.70 

€   

  

 Shërbimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve në  objektet  e gjykatave të Kosovës dhe të 

KGJK-së. 

7 

Gj.S dhe Gj.Th. Prishtinë - Ndarja e zyrave në Pallatin e 

Drejtësisë. 5,978.12 €   

8 

Gj.Th Gjilan - Ngjyrosja e objektit dhe rrethoja e oborrit të 

Gjykatës. 

83,793.84 

€   

9 Gj.Th. Pejë-Renovim i brendshëm-objekti ish objekti i  20,349.05   
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Prokurorisë Pejë. € 

10 

Gj.Th. Mitrovicë dega Vushtrri - Rregullimi i drenazhesh dhe 

kanalizimit. 

14,306.34 

€   

11 Gj.Th. Ferizaj-Ndarja e hapësirave për zyrë. 1,870.60 €   

12 Gj.Th. Pejë-Renovimi i brendshëm i objektit. 

10,850.91 

€   

13 Gj.Th. Prizren-Renovimi i brendshëm i objektit. 

17,206.64 

€   

14 

Gj.Th. Prizren-Div. i Kundërvajtjes - Renovimi i brendshëm i 

objektit. 

24,768.39 

€   

15 

Gj.Th. Ferizaj- dega Shtërpcë - Riparimi ikulmit, rrethoja dhe 

ngjyrosja e jashtme e objektit. 

12,968.57 

€   

16 Gj.Th Gjilan-dega Kamenicë - Renovimi i brendshëm i objektit. 

14,130.47 

€   

17 

Gj.Th. Prishtinë - dega Podujevë - Renovimi i brendshëm i 

objektit. 

20,550.73 

€   

18 

Gj.Th. Pejë - dega Klinë - Ndarja e hapësirave dhe ngjyrosja 

e objektit. 
12,919.24 

  

19 

Gj.Th. Mitrovicë – Jug - Ndarja e hapësirave dhe ngjyrosja e 

objektit. 5,781.52 €   

20 

Gj.T . Mitrovicë  - Veri - Ndarja e hapësirave dhe ngjyrosja e 

objektit. 4,827.72 €   

21 

Gj.Th . Mitrovicë - dega Leposaviq - Renovimi i brendshëm i 

objektit, riparimi i kulmi dhe shkallëve në hyrje. 5,305.52 €   

  

Shuma për shërbimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve të 

gjykatave.   

255,607.66 

€   

  Shuma totale për vitin 2017 

404,010.64 

€   

 
 
 
 
 
 
 

Shpenzimet e automjeteve, janar - shtator 2017 (Gjykatat dhe SKGJK) 
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Bazuar në Udhëzimin Administrativ nr.03/2014 për shfrytëzimin e automjeteve zyrtare, respektivisht 

nenit 13 pika 1, Udhëheqësi i Divizionit të Transportit ka hartuar raportin për shpenzimet e 

nëntëmujorit 2017 për të gjitha automjetet e KGjK-së dhe gjykatave.  

Veturat e gjyqësorit për këtë nëntëmujor kanë kaluar gjithsej, 1070437 km, dhe kanë shpenzuar  

92888 litra karburant.  

Nga pasqyra e raportit rezulton se mesatarja e shpenzimeve të karburantit për 100 km është 8.7 litra. 

Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe servisimit të automjeteve për nëntëmujorin 2017 janë 54996 €uro.  

Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar (nëntëmujori 2016) tani kemi rritje të kilometrave të 

kaluara.  Për shkak se ende nuk kanë arritur shpenzimet për tremujorin e fundit për automjete ky raport 

i automjeteve është bërë vetëm për nëntëmujor (9).  

Në tabelën janë dhënë shpenzimet të krahasuara për nëntëmujorin për vitet 2016 dhe 

2017 

 

Nr.  
Muaji/Viti 

Km e 
përgjth. 

Shpenz. e 
karburanti
t në litra 

Shpenz.  e 
karburantit 
per 100/km 

Shpenz. 
karbu. 
në €uro 

Shpenz. e 
mirëmb. 
€uro 

Shpenzi. 
gjithsej në 
€uro 

1. Nëntëmujori  
2016 

101649
1 

89910 8.8 81882 38922 120804 

2. Nëntëmujori 
2017 

107043
7 

92888 8.7 88589 54996 143585 

3.  Diferenca 53946 2978 0.1 6707 16074 22748 

4. Shprehur në 
( %) raporti 
është 

 
      5 % 

rritje 

 
3.2 % 
rritje 

 

 
       1.13% 

zbritje 

 
7.5 % 
rritje 

 

 
29 % 
rritje 

 

 
15.8 % 

rritje 
 

 

Bazuar në tabelën e më sipërme shihet se kemi rritje të harxhimit të karburanteve për automjete për 

2978 litra, ose shprehur në përqindje 3.2 % për të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Po ashtu, kemi 

rritje për kilometra të kaluara për 53946 km. Gjithashtu, kemi rritje të shpenzimeve në mirëmbajtje 

dhe servisim të automjeteve për 29 %. Bazuar në këto të dhëna kemi rritje të shpenzimeve të 

përgjithshme të automjeteve zyrtare për 15.8 %. Gjatë nëntëmujorit (9), 2017, KGjK dhe gjykatat 

kanë poseduar gjithsej: njëqind e njëzet e pesë (125) automjete, ku në tabelën e më sipërme janë 

dhënë shpenzimet e përgjithshme për të gjitha automjetet. 
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Raportet e pranimit në FreeBalance 

 
Regjistrimi i raporteve të pranimit në FreeBalance ka qenë gjithmonë në kohë duke mos krijua vonesa 

dhe sipas statistikave të përafërta janë diku rreth dyqind e pesëdhjetë (250) lëndë të regjistruara. Nuk 

kemi zyrtarë alternativë për kryerjen e këtij shërbimi. Andaj, gjithmonë kemi qenë të obliguar t’i 

përgjigjem punës nganjëherë zyrtari përkatës ka ndërprerë edhe pushimin vjetor për regjistrim të 

lëndëve.  

Furnizimi me material zyrtar, material të shtypur, inventar dhe pajisje të ndryshme, 

shpenzimet e shërbimeve (rryma, uji, ngrohja qendrore) 

Furnizimin me material zyrtar dhe material të shtypur jemi kujdes ta bëjmë sipas kërkesave dhe 

nevojave që janë shfaqë përgjatë vitit nga zyrtarët brenda SKGJK,  si dhe njësive tjera si NJSHPGJ, 

ZVVGJ dhe ZPD.  

Sa i përket furnizimit me inventar dhe pajisje të ndryshme për vitin që po raportojmë nuk kemi pas të 

kontraktuar ndonjë operator për furnizim duke përjashtuar këtu furnizimin e fund vitit. Andaj, me 

inventarin që kemi poseduar në depo të SKGJK-së, tek Oborri i Rilindjes dhe në Graçanicë kemi 

furnizuar gjykatat si më poshtë: 
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GJYKATA 
THEMELORE 
FERIZAJ 25 2 

       
3 

        GJYKATA 
THEMELORE 
FERIZAJ - DEGA 
SHTËRPCE 

               
2 

  GJYKATA 
THEMELORE 
PRISHTINË 

                  GJYKATA 
THEMELORE 
MITROVICË në 
Veri 30 

 

2
0 

2
0 40 40 

3
0 

3
0 

50
0 

         GJYKATA 
THEMELORE 
PRIZREN 

             
2 

    GJYKATA 
THEMELORE 
GJAKOVË  

          
1 3 

      GJYKATA 
THEMELORE 
GJAKOVË -  
DEGA 
MALISHEVË 

            
6 

     GJYKATA E 
APELIT 40 

               
4 

 SEKRETARIATI I 
KGJK-së 
(Departamenti i 
Statistikës) 

                 
1 

MANUSHE 
KARAQI 

              
1 

   SKENDER 
ÇOÇAJ 

              
1 

   

Totali Sasia 95 2 
2
0 

2
0 40 40 

3
0 

3
0 

50
0 3 1 3 6 2 2 2 4 1 
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Vlen të cekët që, Gjykata Themelore Mitrovicë ka përfituar donacion nga USAID-i dhe i gjithë inventari 

është liferu drejtpërdrejtë në Gjykatën Themelore Mitrovicë. Po ashtu, nga donacioni i USAID-it kemi 

pranua edhe gjshtë dhjetë (60) radiator.  

Tabela në vijim pasqyron inventarin e pranuar si donacion: 
 

     Donacioni nga USAID-i: 

Përshkrimi Njësia Sasia 

Kabinet për gjyqtarë me tavolinë pune me 

kënd (+sirtarë). copë 37 

Tavolinë për takime për 8 karrige.  copë 3 

Vitrinë me dy dyer për zyrë. copë 37 

Karrige lëvizëse për gjyqtarë. copë 37 

Karrige statike për tavolinë të mbledhjeve. copë 25 

Varëse për gardërobe. copë 40 

Radiator elektrik. copë 60 

Tavolinë pune për zyre 140x80cm. copë 10 

Tavolinë për kompjuter 80x70. copë 10 

Sirtarë me katër fijoka me mbyllje me qelës. copë 10 

karrige statike për palë. copë 10 

karrige statike për zyrtarë. copë 10 

Ormanë metalik. copë 40 

 

 

 

 

Me datë 21/12/2017 në Depo të SKGJK-së nga O.E. Mobelland është liferu inventari për 

nevojat e Zyrës së Prokurorit Disiplinor dhe Gjykatës Themelore Mitrovicë. Tabelat si në 

vijim:   
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Inventari për Zyrën e Prokurorit Disiplinor: 

 

Përshkrimi Njësia Sasia Çmimi Totali 

Tavolinë pune 160x80cm. copë 1 350.00 € 350.00 € 

Tavolinë kompjuteri 90x80cm. copë 1 150.00 € 150.00 € 

Këndi rrethor. copë 1 90.00 € 90.00 € 

Sirtarë me katër  fijoka. copë 1 70.00 € 70.00 € 

Tavolinë për takime për 16 karrige. copë 1 250.00 € 250.00 € 

Vitrinë me dy dyer për zyre copë 2 121.00 € 242.00 € 

Tavolinë e ulët për zyre 60x12x50cm copë 1 80.00 € 80.00 € 

Karrige lëvizëse për zyrtarë të lartë. copë 1 100.00 € 100.00 € 

Komodë për TV. copë 1 100.00 € 100.00 € 

Varëse për gardërobë. copë 1 20.00 € 20.00 € 

karrige statike për tavolinë të 

mbledhjeve. copë 1 18.00 € 18.00 € 

Kaseta metalike me katër sirtarë  copë 1 200.00 € 200.00 € 

Tepih për zyre të kabinetit. copë 1 100.00 € 100.00 € 

   

  Gjithsej 1,770.00 € 

Inventari për Gjykatën Themelore Mitrovicë: 

Përshkrimi Njësia Sasia Çmimi Totali 

karrige statike për palë. copë 40 20.00 € 800.00 € 

Karrige lëvizëse për zyrtarë të lartë. copë 3 

100.00 

€ 300.00 € 

Karrige lëvizëse për zyrtarë.  copë 40 75.00 € 3,000.00 € 

karrige statike për tavolinë të 

mbledhjeve. copë 20 22.00 € 440.00 € 

Varëse për gardërobë. copë 30 12.00 € 360.00 € 

Tavolinë pune për zyre. copë 15 80.00 € 1,200.00 € 

   

Gjithsej 6,100.00 € 
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Me datë 15/12/2017 në Depo të SKGJK-së është bërë liferimi final i Kompjuterëve 
(Shtëpizë, Monitor), UPS dhe Skaner nga O.E. Botek, Prishtinë:  
 

Përshkrimi Specifikacioni teknik Njësia Sasi
a 

Çmimi Totali 

DELL Vostro 
3668 
(535,539) 

Intel Core i5-7400 porcessor 96MB Cache, 
up to 3.5 GHz) Memory 4GB DDR4 
2400MHz HDD 1TB 7200 Rpm Dell optical 
Mouse MS116 Black & keyboard KB216 
Black Adata AD4U2400Ë4G17-S Memory 
Module 4GB DDR4 

copë 400 462.50 
€ 

185,000.0
0 € 

DELL Monitor  E2016HV-49.4cm (19.5'') Black EUR copë 400 0.00 € 0.00 € 

Poëer Must 1590 copë 110 72.00 € 7,920.00 € 

Poëer Must 1260 copë 90 72.00 € 6,480.00 € 

Avision Scanner Av320E2+ copë 28 2,162.5
0 € 

60,550.00 
€ 

    Gjithsej  
259,950.0

0€ 

 
 

Shpenzimet e shërbimeve si rryma, uji, nxehjet qendrore te SKGjK-së janë të paraqitura 
në këto tabela: 
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Rryma elektrike -KEDS Shuma 
 

Termokos (nxehjet 
qendrore) 

Shuma 

Janar 
 €            

1,698.63   
Janar 

 €            
4,481.60  

Shkurt 
 €            

1,509.30   
Shkurt 

 €            
2,932.85  

Mars 
 €            

1,749.89   
Mars 

 €            
2,060.83  

Prill 
 €            

1,263.64   
Prill 

 €            
1,283.77  

Maj 
 €            

1,320.14   
Maj 

 €                             
-    

Qershor 
 €            

1,384.61   
Qershor 

 €                             
-    

Korrik 
 €            

1,601.26   
Korrik 

 €                             
-    

Gusht 
 €            

1,419.31   
Gusht 

 €                             
-    

Shtator 
 €            

1,231.07   
Shtator 

 €                             
-    

Tetor 
 €            

1,440.37   
Tetor 

 €            
1,097.00  

Nëntor 
 €            

1,205.96   
Nentor 

 €            
2,705.32  

Dhjetor 
 €            

1,134.52   
Dhjetor 

 €            
2,873.73  

Totali 
 €         

16,958.70   
Totali 

 €         
17,435.10  

Ujë - Ujësjellësi Rajonal 
Prishtina 

Shuma 
 

    

Janar 
 €                

100.54   
    

Shkurt 
 €                

111.23   
    

Mars 
 €                

127.27   
                                   
Gjithsej 

€ 36,176.55 

Prill 
 €                

144.37   
    

Maj 
 €                

127.27   
    

Qershor 
 €                

137.96   
    

Korrik 
 €                

112.30   
    

Gusht 
 €                 

95.19   
    

Shtator 
 €                

113.37   
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Tetor 
 €                

186.07   
    

Nëntor 
 €                

194.63   
    

Dhjetor 
 €                

332.55   
    

Totali 
 €            

1,782.75   
    

 

Menaxhimi i kontratave, pjesëmarrja në komisione 

 

Menaxhimi i kontratës “Furnizim me uniforma dhe pajisje për roje të sigurimit në gjykata” me nr. të 

prokurimit 328-17-427-121, është bërë nga Departamenti ynë dhe jemi përkujdesë që me operatorin 

ekonomik të vizitojmë secilën Gjykatë dhe t’i marrim numrat e saktë të uniformave për rojet e sigurimit. 

Pas përfundimit të marrjes së numrave, kemi bërë furnizimin për secilën Gjykatë Themelore, qendër e 

regjionit të caktuar. Bashkë me uniformat e sigurimit, kemi bërë furnizimin në gjykata edhe me Detektor 

për sigurim (që vendoset në hyrje të Gjykatës) dhe Detektor të dorës. 

 

 Më poshtë është paraqit tabela me furnizimet me uniforma dhe detektor në gjykata: 
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GJYKATA THEMELORE 
MITROVICË 30 6 6 6 

GJYKATA THEMELORE 
GJILAN 25 4 4 4 

GJYKATA THEMELORE 
PRIZREN 21 4 4 4 

GJYKATA THEMELORE 
FERIZAJ 20 4 4 4 

GJYKATA THEMELORE PEJË 27 5 5 5 

GJYKATA THEMELORE 
GJAKOVË  20 4 3 3 

GJYKATA THEMELORE 
PRISHTINË (PALLATI I 
DREJTËSISË)  54 8 6 6 
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Sa i përket kontratës ”Shërbimet-Telefonike – Vala” jemi kujdesur që t’i pastrojmë listat e numrave të 

atyre punëtorëve që për një kohë të gjatë nuk janë më pjesë e Institucionit për arsye të ndryshme, 

pensionim, apo edhe ndërrim të vendit të punës etj. Gjithsej, në bashkëpunim me zyrtarët përgjegjës në 

gjykata, janë evidentuar diku afër njëqind (100) numra të cilët është dashur të shkyçen nga rrjeti CUG i 

gjykatave. 

Po ashtu, fatura e telefonisë fikse është pastruar nga numrat të cilët nuk janë pjesë e Sekretariati të 

KGJK-së, ku rrjedhimisht është kryer edhe borxhi ndaj Operatorit Ekonomik dhe tashmë faturat i kemi 

të rregullta dhe të sakta sipas secilit zyrtarë që është i ngarkuar me numër të telefonisë fikse. 

Në kuadër të  komisionit për pranimin e “Shërbimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve në objektet e gjykatave 

të Kosovës dhe të SKGjK”. 

 Është bërë pranimi i punëve që janë kryer nga operatori ekonomik “ProArt” në këto 

gjykata si në vijim: 

 Gjykatën Supreme;  

 Gjykatën Themelore Prishtinë - dega Podujevë; 

 Gjykatën Themelore Prizren -  ish Gjykata për Kundërvajtje; 

 Gjykatën Themelore Gjilan; 

 Gjykatën Themelore Gjilan - dega Kamenicë; 

 Gjykatën Themelore Gjilan - dega Viti; 

 Gjykatën Themelore Ferizaj; 

 Gjykatën Themelore Ferizaj - dega Shtërpce; 

 Gjykatën Themelore Pejë; 

 Gjykatën Themelore Pejë - dega Klinë; 

 Gjykatën Themelore Mitrovicë - objekti i ish Jug bankës; 

 Gjykatën Themelore Mitrovicë - objekti ne veri; 

 Gjykatën Themelore Mitrovicë -  dega Vushtrri dhe 

 Gjykatën Themelore Mitrovicë - dega Leposaviq. 

 Strukturimi i sistemit elektronik e-pasuria sipas nevojave të SKGJK-së dhe  gjykatave 

 

Gjatë vitit 2017, jemi përpjekur në bashkëpunim me Zyrtarin e Pasurisë në SKGJK, dhe me zyrtarët në 

Ministrinë e Administratës Publike të rregullojmë sistemin elektronik e-pasuria sipas nevojave që janë 

paraparë në SKGJK dhe gjykata. Kjo është arritur me strukturimin e ri të sistemit elektronik e-pasuria, 

sipas formës ku SKGJK, si Institucion mbikëqyrës, respektivisht Zyrtari i pranimit/logjistikës udhëheq me 

depon kryesore, kurse gjykatat janë si njësi dhe secili zyrtarë i logjistikës pranë çdo Gjykatë Themelore 

ka mundësinë e përdorimit dhe regjistrimin të hyrje-daljeve brenda sistemit e-pasuria. Gjatë vitit, 
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zyrtarët e logjistikes në gjykata kanë ndjekë trajnimin për përdorimin e sistemit elektronik e-pasuria në 

MAP, po ashtu me kërkesë të gjykatave është organizuar një punëtori në Durrës, Shqipëri me theks të 

veçantë e-pasuria. 

 

Është me rëndësi të potencohet se mjetet buxhetore të planifikuara në projektet kapitale për vitin 

2017, janë shpenzuar mbi 90% me të cilat janë kryer punimet e nevojshme në objektet e gjykatave të 

cilat kane ndikuar drejtpërdrejt ne përmasimin e kushteve te punës për gjyqtarë dhe staf administrativ. 

Në përgjithësi të gjitha shërbimet logjistike që kanë qenë të parapara të kryhen nga Departamenti i 

Logjistikes për vitin 2017 janë realizuar në nivel të kënaqshëm.  
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DEPARTAMENTI E AUDITIMIT TË BRENDSHËM 

 

Departamenti i Auditimit të Brendshëm në kuadër të SKGJK, ka bërë planin strategjik për auditimin e 

brendshëm për periudhën 2017-2019, si dhe planin vjetor të punës për periudhën e vitit 2017 (prej 1 

janar deri më 31 dhjetor 2017).   

Për Planin vjetor janë përcaktuar detyrat e auditimit që do të kryhen në sistemet e identifikuara në vitin 

aktual të parapara në planin strategjik. 

Aktivitetet e auditimit kalohen nëpër këto faza: 

Planifikim, punë në teren, raportim dhe  monitorim për zbatimi e rekomandimeve. 

Pas përpilimit të planit strategjik, dhe planit vjetor konsultimeve me menaxhmentin  për vitin 2017, kemi 

planifikuar gjithsej shtatë (7) auditime të rregullta brenda kësaj periudhe. 

Njësit që janë audituar gjatë periudhës janar – dhjetor 2017 janë: 

Gjykata Supreme –Dhoma e Posaqme, Gjykata e Apelit, Gjykatat Themelore,  degët e gjykatave 

Themelore dhe në këto objektiva të auditimit: 

 Menaxhimi i shpenzimeve në gjykata (pa procedur të prokurimit dhe me procedur), 

 Menaxhimi i pasurisë jo financiare, 

 Menaxhimi i  shpenzimeve postare në gjykata,      

 Menaxhimi i shpenzimeve të gjeneratoreve dhe mirëmbajtja, 

 Menaxhimi i  proceduarave të hyrave gjyqesore, shpenzimet e procedurës gjyqësor, dhe të   

përmbarimit, 

 Menaxhimi i listave të pagave të rregullta dhe jashtë orarit në gjykata.                               

 Njësia për Administratë dhe Personel,  

 Njësia për Buxhet dhe Financa,  

 Njësia për Logjistikë dhe 

 Njësia për Prokurim. 

Sipas planit vjetor të viti 2017 kemi përfunduar  shtatë (7) auditime: 

 

 Raporti - 05/2017: Menaxhimi i procedurave të Prokurimit në mallra, shërbime dhe punë Zyrën 

Prokurimit të  SKGJK,  Gjykatën Supreme në Prishtinë dhe gjykatat Themelore Prishtinë, Prizren, 

Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan, Gjakovë dhe Pejë;  

 Raporti - 09/2017: Menaxhimi i pasurisë jo financiare në  SKGJK dhe gjykata;  

 Departamenti për Buxhet dhe Financa në SKGJK, Gjykata Supreme në Prishtinë, Gjykata Apelit, 

Prishtinë, gjykatat themelore: Prishtinë, Prizren, Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan, Gjakovë dhe Pejë;    
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 Raporti - 4/2017: Menaxhimi i Shpenzimeve Postare në  SKGJK dhe Gjykata, Departamentit 

për Buxhet dhe Financave në SKGJK, Gjykata Supreme - Dhoma e Posaçme, gjykatat 

themelore: Prishtinë, Prizren, Gjilan, Pejë; 

 Raporti-12/2014: Implementimi i Rekomandimeve - Menaxhimi i transportit në Departamenti i 

Logjistikës në SKGJK, Gjykata e Apelit në Prishtinë, Gjykata Themelore në Gjilan, Ferizaj  me 

degë; 

 Raporti-18/2017: Menaxhimi i shpenzimeve të gjeneratoreve dhe mirëmbajtja në 

Departamentin e Logjistikës në SKGJK, Gjykata Themelore Prizren, Gjilan, Pejë, dhe Gjakovë; 

 Raporti-21/2017: Menaxhimi i  proceduarave të hyrave gjyqesore, shpenzimet e procedurës 

gjyqësor, dhe të përmbarimit në:  

 Departamenti për Buxhet dhe Financa  në SKGJK, 

 Gjykata Themelore në Prishtinë dhe degën e Lipjanit, 

 Gjykata Themelore në Ferizaj – dega Kaçanik, 

 Gjykata Themelore në Gjakovë - dega  Malishevë dhe  

 Gjykata Themelore në Gjilan – dega  Viti.  

Draft Raporti - 22/2017 - Menaxhimi i listave të pagave të rregullta dhe jashtë orarit në: 

Departamenti për Administratë dhe Personel i SKGJK, Gjykatë Supreme Prishtinë, Gjykata e Apelit 

Prishtinë,   gjykatat themelore Prishtinë, Pejë, dhe Gjilan. 

Pas marrjes së komenteve dhe planit të veprimit nga Njësitë e audituara, është miratuar raporti final - 

janar 2018.  

 

DAB në vazhdimësi ka bërë vizita përcjellëse për efikasitetin e sistemeve të menaxhimit dhe të 

funksionimit të kontrollit të brendshëm, si dhe të zbatimit të rekomandimeve nga Auditori i Brendshëm 

dhe nga Auditori i Përgjithshëm. Gjithashtu, ka realizuar planin për vitin 2017 dhe ka bërë përcjelljen 

për zbatimin e rekomandimeve, nga të gjitha raportet janë dhënë dyzet e gjashtë (46) rekomandime 

për njësitë e audituara.  
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ZYRA PËR TEKNOLOGJI INFORMATIVE DHE KOMUNIKIM  

 

Zyra për Teknologji informative gjatë periudhës kohore janar – dhjetor 2017 ka paraqitur edhe 

aktivitetet që janë filluar në këtë periudhë dhe janë në realizim e sipër në periudhën e ardhshme.  

Aktivitetet e paraqitura në raport janë të paraqitura në tre (3) kategori kryesore: 

 Raportimi për zbatimin e Projektit të Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL); 

 Raportimi për aktivitetet e Zyrës për TI-së, në kuadër të punëve të zakonshme në mirëmbajtjen  

infrastrukturës së TIK-ut për KGJK dhe gjykata; 

 Angazhimet në kuadër të projekteve që janë në realizim e sipër nga donatorë të ndryshëm në 

KGJK dhe gjykata; 

Të dhënat e paraqitura në vazhdim në raport, janë të paraqitura dhe të raportuara edhe në raporte 

të mëhershme të Zyrës për TI-së për Sekretariatin dhe raporte që janë dërguar në Ministrinë e Punëve 

të Jashtme të Norvegjisë në kuadër të realizimit të projektit të SMIL. 

Në vazhdim gjeni të dhëna e detajuara të raportit: 

Aktivitete të Realizuara  
 
1. Projekti TIK/SMIL 

Ref: Plani i punës për projektin Sistemi Informativ për Menaxhimin e Lëndëve  

Periudha: Janar – Dhjetor 2017- Aktivitetet kryesore të realizuara në kuadër të projektit të SMIL janë: 

 

1.1. Zhvillimi i SMIL për Gjykata dhe prokurori 

 Milestone 1. Rishikimi i kërkesave Funksionale të SMIL, i kompletuar. 

 Milestone 2. Prototipi i SMIL për gjykata, i kompletuar. 

 Milestone 3. Zhvillimi i SMIL Lëmia Penale departamenti, i kryer. Sistemi është pilotuar në Gjykatën 

pilote gjatë muajit mars 2017. Komentet dhe sugjerimet e pilotimit janë përfshirë në zhvillim.   

 Milestone 4. Zhvillimi i SMIL, lëmia penale për të mitur dhe krimet e rënda. Sistemi është zhvilluar, 

aktualisht projekti është në fazën e testimit të sistemit. Nga shkurti 2018, do të vazhdohet me 

trajnimet dhe zgjerimin e planit të vënies në zbatim të sistemit në regjionet; Ferizaj, Gjilan, Prizren, 

Pejë dhe Gjakovë.  

Zhvillimi i SMIL për gjykata është në vonesë për dhjetë (10) muaj, Projekti i SMIL në bashkëpunim 

me konsorciumin për zhvillimin e SMIL është duke shikuar mundësitë për të shpejtuar punët, në 

mënyrë që të kompensohen vonesat.   
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  Zhvillimi i SMIL për Prokurori; 

 Milestone 1. Rishikimi i kërkesave Funksionale të SMIL, i kompletuar. 

 Milestone 2. Prototipi i SMIL për prokurori, në implementim. 

 

1.2. Ndërtimi i qendrës së të dhënave 

Në objektin e pallatit të drejtësisë ka përfunduar ndërtimi i qendrës së re të të dhënave për gjykata 

dhe prokurori. Qendra e të dhënave është lëshuar në funksion më datë 20 nëntor. 

Kontrata është nënshkruar në shkurt 2017, përfundimi i punëve pritet të jetë në tetor 2017. 

 

1.3. Ngritja e kapaciteteve të rrjetave WAN/LAN për gjykata dhe prokurori 

Për shkak të mungesës së fondeve, ka pasur vonesa në nënshkrimin e kontratës, në dhjetor 2017 

projekti i SMIL ka marrë konfirmimin nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë se do të sigurohen 

mjetet. Kontrata për kryerjen e punëve është nënshkruar në dhjetor dhe përfundimi i punëve pritet të 

zgjasë deri në fund të marsit 2018. 

 

1.4. Trajnimi i përdoruesve dhe vënia në zbatim e SMIL 

Për trajnimin aftësimin dhe vënien në zbatim të SMIL në gjykata dhe prokurori, projekti ka një plan të 

veçantë. Në kuadër të realizimit të planit deri më tani janë realizuar aktivitetet si në vazhdim: 

 Janë rekrutuar dhe trajnuar pesë ekipe të trajnimi me gjithsejtë: njëzet (20) trajnerë për regjionet: 

regjionin e Ferizajt, Gjilanit, Prizrenit, Gjakovës dhe Pejës.  

 Është testuar dhe pilotuar SMIL për lëmine penale në Gjykatën Themelore në Ferizaj si Gjykatë 

pilote. Pilotimi i sistemit është bërë gjatë muajit mars 2017. Komentet dhe  sugjerimet që kanë 

dalë gjatë pilotimit janë duke u zhvilluar në SMIL. 

Për realizimin e plotë të planit të trajnimit dhe vënies në zbatim të SMIL, në të gjitha gjykatat dhe 

prokuroritë, projekti nuk ka buxhet për të angazhuar tre ekipe të trajnimit. Këto ekipe të trajnimit janë 

të dedikuara; dy (2) ekipe për regjionin e Prishtinë dhe një ekip për regjionin e Mitrovicës. Për këtë 

qëllim, projekti nuk do të zgjeron planin në këto dy (2) regjione.  

  

1.5. Raporti i Qëndrueshmërisë afat shkurte dhe afat gjate të projektit dhe rekomandimet 

Në muajin Gusht KGJK dhe KPK kanë pranuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Norvegjisë raportin 

për Projektin e SMIL, ‘’Raporti i vlerësimit për qëndrueshmërinë afatshkurtër dhe afatgjatë të Projektit 

SMIL dhe Rekomandimet’’. Në raport janë paraqitur të arriturat dhe sfidat e projektit, gjithashtu janë 

paraqitur edhe rekomandime të rëndësishëm për KGJK dhe KPK.  

Rekomandimet kryesore të paraqitua në raport janë: 
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 Përgatitja e bazës ligjore dhe rregullative për përdorimin e SMIL 

 Ngritja e kapaciteteve të Departamentit të TIK-ut, 

 Planifikimi i buxhetit për përkrahje të projektit në buxhetin e rregullt të KGJK dhe KPK. 

Raporti propozon ndryshimin e objektivave që janë paraparë të realizohen në fazën kryesore të 

projektit e të cilat nuk mund të arrihen deri në qershor 2018 dhe të përgatitet një projekt i ri për një 

fazë të re tre (3) vjeçare. 

Në bashkëpunim me donatorin e projektit MPJN janë ndërmarrë disa aktivitete: 

 Është bërë kërkesë për vazhdimin e fazës kryesore të projektit për gjashtë muaj, deri në dhjetor 

2018 si dhe 

 Është duke u përgatitur një projekt i ri për fazën e re të projektit. Kjo fazë quhet faza 

konsoliduese e projektit dhe do të jetë për periudhën tre (3) vjeçare 2019 – 2021. 

 

1.6. Aktivitetet për koordinim të donatorëve dhe komunikimi me publikun 

Për qëllim të koordinimin të projektit të SMIL me projektet e tjera që janë në zbatim e sipër në KGJK 

janë organizuar dy (2) takime gjatë vitit. Ndërsa, për qëllime e komunikimit me publikun dhe me 

organizatat e ndryshme nga shoqëria civile është organizuar një takim në maj 2017, në të cilin takim 

është prezantuar projekti. 

Gjatë vitit projekti ka përgatitur edhe broshura dhe një video promovuese të projektit, video është 

publikuar youtoobe në linkun https://www.youtube.com/watch?v=HvAiVn1mDxM&t=198s. 

    

2. Vënia në zbatim e sistemeve të vijueshmërisë në punë, E-arkivës gjatë periudhës raportuese 

në KGJK dhe gjykata janë vënë në zbatim këto sisteme si në vijim: 

 

2.1. Sistemi i vijueshmërisë në punë 

Sistemi i vijueshmërisë në punë është implementuar në SKGJK, Gj. Apelit, Gj.Th. Prishtinë, Gj.Th. 

Mitrovicë, Gj.Th. Pejë, Gj.Th. Gjakovë, Gj.Th. Prizren, Gj.Th. Ferizaj dhe Gj.Th. Gjilan. Për vitin e 

ardhshëm ka mbetur për tu zbatuar projekti edhe në nëntëmbëdhjetë (19) objekte të gjykatave. 

 

2.2. Sistemi i E-arkivës 

Është implementuar në SKGJK: 

 

 

3. Mirëmbajtja e rregullt sistemit kompjuterikë dhe rrjetave  

https://www.youtube.com/watch?v=HvAiVn1mDxM&t=198s
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Mirëmbajta e sistemit kompjuterikë dhe rrjetave WAN/LAN për KGJK dhe gjykata. Administratorët e 

sistemeve në kanë punuar në mirëmbajtjen dhe administrimin e kompjuterëve server; AD, DNS, app/dtb 

srv, backup, antivirus, update, pajisjeve aktive për rrjeta etj. me këtë rast është siguruar funksionim i 

rregullt dhe është ofruar qasje në sisteme dhe shërbime të Internetit.  

 

4. Mirëmbajtja e aplikacioneve dhe data bazave. Mirëmbajtja e sistemeve dhe aplikacioneve në 

përdorim në KGJK dhe gjykata 

Në baza ditore janë kryer veprimet e nevojshme për monitorimin dhe mirëmbajtjen e data bazave;  

- Sistemit për të hyrat gjyqësore,  

- evidencën penale,  

- sistemin e publikimit të orarit të seancave gjyqësore etj.   

- E-mail.  

5. Mirëmbajtja dhe publikimi i informatave në ueb faqen e KGJK-së 

Publikimi i informatave rreth aktiviteteve të KGJK në ueb faqe. 

Gjatë vitit 2017 është përdorur Portali i KGJK i publikuar në:  http://gjyqesori-rks.org/. Portali është 

zhvilluar nga projekti i USAID/EROL në vitin 2015. Në portal KGJK dhe gjykatat kanë publikuar sipas 

nevoje informata të ndryshme mbi veprimtarinë e tyre.  

Në dhjetor 2017, është ndërruar emri domenit të Email-it zyrtar që ka qenë në përdorim @rks-gov.net 

dhe është zëvendësuar me @gjyqësori-rks.org.  

 

6. Zbatimi i planit për ngritjen e kapaciteteve të Zyrës së TI 

Objektivi i planit për ngritjen e kapaciteteve të Zyrës së TI-së të ofrojë të dhëna të duhura për KGJK 

për kapacitetet që duhet të rriten në drejtim të mirëmbajtjes së sistemit kompjuterikë të KGJK dhe 

gjykatave dhe për të ofruar shërbime të përkrahjes për përdorues sipas standardeve dhe pro aktive 

më të mira. 

Në planin e veprimit janë paraqitur: 

 Shërbimet që duhet të ofrohen nga departamenti  i TI; 

 Standardet dhe praktikat më të mira që duhet të zbatohen; 

 Stafi që duhet të sigurohet si dhe trajnimet dhe certifikimet e domosdoshme për të 

ofruar shërbimet e duhura;  

 Buxheti për realizimin e planit.  

Plani është dy (2) vjeçar, dhe ka filluar së realizuara nga janari 2017. Deri më tani në kuadër të 

realizimi të planit është lejuar nga SKGJK  një pozitë. Rekrutimi i pozitës është bërë në nëntor 2017. 

http://gjyqesori-rks.org/
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Gjithashtu, janë kontraktuar dhe ofruar trajnime në trajnimet në ITIL për zyrtarët e TI-së në SKGJK dhe 

gjykata.  

 

7. Ofrimi i trajnimeve Bazike në TIK  

Me rastin e integrimit të gjykatave në veri të vendit, ka lindur nevoja për ofrimin e Trajnimeve Bazike 

në fushën e TIK për stafin e gjykatave, që është angazhuar me rastin e integrimit të tyre në sistemin e 

rregullt gjyqësor të Kosovës. Me këtë rast, janë përgatitur materialet e duhura për trajnime dhe është 

krijuar edhe një sallë e trajnimit në Gjykatën Themelore në Mitrovicë. Trajnimet kanë filluar në dhjetor 

2017 dhe pritet të zgjasin deri në mars 2018. Gjatë tërë kësaj periudhe, janë trajnuar njëzt (20) 

persona, ndërsa pritet të ndjekin trajnimet rreth dyqind (200) të punësuar deri në fund të marsit  . 

Në planin e trajnimit janë përfshirë modulet për Sistemin Operativ Windows, Word, Outlook dhe 

Internet Explorer. Trajnimet janë përgatitur dhe janë duke u ofruar nga stafi i TI në Zyrën e TI në 

SKGJK dhe stafi regjional i TI-ve në Gjykatën Themelore në Mitrovicë.   

 

8. Përgatitja e infrastrukturës së TIK për Gjykatat ne veri të vendit me rastin e integrimit të 

Gjykatave 

 Nga shtatori 2017, Zyra e TI-ve ka punuar në përgatitjen e infrastrukturës së TIK-ut për objektet e 

Gjykatave në veri të vendit. Me këtë rast është punuar në disa drejtime: 

 Furnizimi me kompjuterë dhe pajisje shtypëse, për këtë qëllim kemi pasur vështirësi të mëdha pasi 

kompjuterët që kishim në dispozicion ishin të vjetër të marrë EULEX-i si donacion. Me këta 

kompjuterë është bërë zgjidhje e përkohshme derisa të sigurohen kompjuterë të tjerë nga KGJK. 

 Është siguruar rrjeti WAN/LAN për objektin në veri të Mitrovicës dhe është siguruar qasja në 

Internet, për objektet e gjykatave në Zubin Potok dhe Leposaviq janë siguruar pajisjet e rrjetave, 

ndërsa Telekomi i Kosovës nuk ka arritur ende të sigurojë linkun. Sipas kontakteve që kemi me 

Telekomin e Kosovës realizimi i rrjetit mund të zgjasë edhe disa javë.  

 

9. Përgatitja e bazës ligjore dhe rregullative për vënien në zbatim të TIK në Gjykata  

Për përgatitjen e bazës ligjore për vënien në zbatim të SMIL, aktivitetet kryesisht janë të fokusuara në 

dy drejtime apo aktivitete kryesore: 

 Përgatitja e bazës ligjore, Projekti i SMIL ka analizuar bazën ligjore në zbatim dhe ka dorëzuar 

një raport në KGJK me rekomandime. Raporti është aprovuar nga KGJK dhe dërguar në 

Ministrinë e Drejtësisë.   

 Përgatitja e rregullores së re për organizimin e brendshëm të gjykatave. Gjatë muajve maj - 

qershor, projekti ka asistuar KGJK-në për të formuar një grup i cili do të filloj me punë në 
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draftimin e rregullores së re. Më datë 6 qershor 2017 është mbajtur një takim i grupit. Në takim 

është krijuar një grup i vogël i cili do të filloj me draftimin fillestar të rregullores. Grupi gjatë 

këtij, viti ka mbajtur dy (2) punëtori dhe ka përgatitur draftin e parë të rregullores, dhe gjatë 

muajit janar do të prezantonit para grupit të krijuar nga KGJK, dhe pastaj do të shpërndahet 

për komente të mëtutjeshme. 

 

3. Projekti gjatë pjesës së parë të këtij viti ka përgatitur dhe dërguar në Sekretariat disa 

marrëveshje me institucione të tjera të cilat aprovohen në KGJK dhe nënshkruhet. 

Marrëveshjet kanë të bëjnë me institucione tjera për ndërlidhjen e  SMIL-it për shkëmbimin e 

të dhënave: 

 Marrëveshja KGJK – ARC, 

 Marrëveshja KGJK – ARBK, 

 Marrëveshja KGJK – KPK për mirëmbajtjen e qendrës së të dhënave. 

 

Projekti ka përgatitur dokumente tjera me rëndësi për funksionimin e shërbimeve të TIK-ut dhe 

përdorimin e SMIL, gjatë muajit tetor draftet e dokumenteve janë përcjellë në Sekretariat për procedim 

të mëtutjeshëm dhe aprovim. 

       

     Dokumentet e përgatitura janë: 

 Politikat e Departamentit të TIK-ut, 

 Rregullore për Shfrytëzimin e Sistemeve të TIK-ut në KGJK, 

 Procedurat e Departamentit të TIK 

 

10. Pjesëmarrja në Komitetin Koordinues për TIK në kuadër të Institucioneve për Sundimin e 

Ligjit 

Komiteti është themeluar përmes memorandumit të mirëkuptimit në mes institucioneve në sektorin e 

sundimit të ligjit. Komiteti është në veprim nga marsi 2016.  

Roli i komitetit është në: 

 Koordinimi i aktiviteteve të departamenteve të TI në kuadër të institucioneve përgjegjëse për 

sundimin e ligjit.  

 Të identifikohen fushat për bashkëpunim. 
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 Ndërlidhja e sistemeve në mënyrë që të shkëmbehen informatat në formë digjitale në mes të 

institucioneve. 

Deri në mars 2017, KGJK ka udhëhequr kryesinë e komitetit, në mars është bërë raporti i parë (1) 

vjetor i punës së komitetit dhe i është dërguar të gjitha institucioneve të përfshira.  

 

 

11. Bashkëpunimi me projekte tjera nga EU dhe USAID 

Zyra është duke bashkëpunuar afër me disa projekte që janë në realizim e sipër në KGJK, e të cilat 

kanë aktivitete me rëndësi në TIK: 

- Projekti i EU/CoU, Sforcimi i Kualitetit dhe Efikasitetit në Drejtësi  KoSEJ. Projekti është duke 

ndihmuar projektin e SMIL në përcaktimin e indikatorëve të CEPEJ-it. Rekomandimet që kemi marrë 

janë përfshirë në zhvillim të SMIL. 

- Projekti për Evidencën Penale –NCCR,  Zyra e BE-se përmes "Kosovo Legal Services Kompani"  ka 

filluar projektin për ngritjen dhe konsolidimin e Regjistrit  e Personave të Dënuar për Vepra Penale. 

Ne jemi në kontakt të vazhdueshëm për të siguruar realizimin e projektit. 

 

12. Organizata e Sfidave të Mileniumit ka vendosur të ndihmojë KGJK-në dhe Projektin e SMIL 

me një projekt 

Projekti është i fokusuar për të ofruar asistencë në zhvillimin e SMIL për të ofruar qasje për publikun në 

informata të kufizuara për lëndën, për palët që kanë lëndë gjyqësore, publikimin e vendimeve 

gjyqësore dhe raporteve statistikore.  Shuma e projektit është 4.5 milion USD.  

Për realizimin e këtij projekti janë bërë konsultime paraprake me MPJN si donator kryesor i projektit të 

SMIL, në mënyrë që të përcaktohen aktivitetet që do të realizohen nga secili projekt. Projekti pritet të 

filloj në gjysmën e dytë të vitit 2018. 
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ZYRA E PROKURIMIT 

 

Zyra e Prokurimit i ka kryer të gjitha aktivitetet e prokurimit në përputhshmëri të plotë me Planin e 

Prokurimit, të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe 

plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, Nenit 8, dhe Udhëzuesit 

Operativ për Prokurim Publik, nenit 5, nga data 1 janar deri me 31 dhjetor 2017, proceduat e 

prokurimit: pune/shërbime/ dhe  furnizim  për Këshillin Gjyqësor me Njësitë e  saj,  dhe për të gjitha 

nivelet e gjykatave. 

 

Të gjitha procedurat për kontratat  janë zhvilluar komfor me Ligjin e Prokurimit Publik, neni 6, 

ekonomiciteti dhe efikasiteti, dhe neni 7, barazia në trajtim / jo-diskriminimi, si dhe të gjitha dispozitat 

e tjera relevante ligjore. 

Ka trajtuar të gjithë operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese dhe në mënyrë 

transparente, ka ndihmuar në  procedurat e prokurimit për zyrtaret e prokurimit në  gjykata  kur është 

paraqitur nevoja për t’ju ndihmuar.  

 

Zyra e Prokurimit ka nxjerrë urdhër blerjet për: pune/shërbime/ dhe furnizim për KGJK me njësitë e 

saj, dhe për të gjitha nivelet e gjykatave, ka bashkërenduar komisionet komfor LPP-së, neni 58 dhe 59, 

anëtarët e komisionet për hapje dhe vlerësimin e ofertave. 

 

Kjo Zyrë, është një ndër institucionet e  para  qendrore  që ka përdorë platformën ‘E-prokurimi’, duke 

filluar me publikimin e njoftimit, hapjen e ofertave dhe vlerësimin e ofertave deri te shpallja e fituesit të 

kontratës. Në vazhdimësi ne kemi bashkëpunuar me institucionet siç janë: Komisioni i Rregullativ  i 

Prokurimit Publik, (KRPP) dhe Autoriteti Qendror i Prokurimit  (AQP).   

 

Gjithashtu, kemi përgatitur Raportin e kontratave  kublike, të nënshkruar  nga data  1 janar deri me 31 

dhjetor 2017,  si në vijim: punë /shërbime/ dhe furnizim,  për KGjK me njësitë e  saj si dhe për të gjitha 

nivelet e gjykatave.  
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Gjithsejtë janë  nënshkruar njëzet e nëntë  (29) kontrata publike si në vijim: 

 

 Furnizimi me material të shtypur për gjykata dhe KGJK, janar –2017, kontratë publike kornizë 

vlerë e mesme një vjeçare (1) në  vlerë prej: 113,856,00€; 

 Blerja e kompjuterëve, për KGJK, me njësitë e saj dhe gjykata, kontrata publike vlerë  e 

madhe një (1) furnizim në  vlerë prej:  269,536.32€, (Operatori Ekonomik nënshkrues i 

kontratës është penalizuar  në vlerë prej 12,649.68€. Arsyeja penalizmit  për shumën e lart 

cekur ka qenë mos dorëzimi i pajisjeve IT-së,  sipas afatit të liferimit të paraparë në dosjen e 

tenderit dhe në kontratën e nënshkruar në mes të Autoritetit Kontraktues, SKGJK dhe Operatori 

Ekonomik); 

  Furnizim me internet për KGJK, me  njësitë e saj,  gjykata dhe prokurori, Kontratë Publike 

Kuotimi, një vjeçar (1) në  vlerë prej: 1,080.00€; 

 Trajnime për zyrtarët e TI-së,  të SKGJK-së dhe gjykata, Kontratë Publike Kuotimi, në  vlerë 

prej: 4,301.00€; 

 Furnizim me uniforma dhe pajisje për roje të sigurimit për të gjitha nivelet e gjykatave, 

Kontratë Publike Kuotimi, në  vlerë prej: 24,598.10€; 

 Riparimet dhe mirëmbajtja e objekteve për të gjitha nivelet e gjykatave dhe KGJK, me njësitë 

e saj, kontratë publike kornizë  me   vlerë  të madhe prej: 197,260,07€; 

 Sigurimi  fizik i objektit të Sekretariatit të KGjK, Kontratë Publike Kuotimi, një (1) vjeçare,  në  

vlerë prej: 6,132.00€; 

 Punimi i projektit kryesor për objektin e Gjykatës Themelore Prishtinë - dega në Graqanicë, 

Kontratë Publike Kuotimi,  në  vlerë prej: 4,700.00€; 

 Furnizimi dhe montimi i ashensorëve në objektin e Gjykatës Themelore Gjilan, kontratë publike 

vlerë e mesme prej: 37,979.15€; (Operatori Ekonomik, nënshkrues i kontratës është penalizuar  

në vlerë prej 1,981.55€. Arsyeja penalizmit për shumën e cekur ka qenë mos pranim - dorëzimi 

i ashensorëve në objektin e  Gjykatës Themelore Gjilan,  sipas afatit të liferimit të paraparë në 

dosjen e tenderit dhe kontratën e nënshkruar në mes të Autoritetit Kontraktues, SKGJK-së, dhe 

Operatori Ekonomik); 

 Shërbimet e printimit për KGJK me njësitë e saj, Kontratë Publike Kuotimi,  në  vlerë prej: 

3,776.00€; 

 Furnizim me libra për bibliotekën e gjykatave dhe KGJK Kontratë Publike Kuotimi,  në  vlerë 

prej: 2,975.00€; 

 Riparimi i dëmtimeve në objektin e Gjykatës Themelore Mitrovicë, Kontratë Publike me vlerë 

minimale prej: 957,82€; 
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 Furnizim me inventar për Gjykatën Themelore Ferizaj, Kontratë Publike me  vlerë të mesme  

prej: 33,669.40€; 

 Punët shtesë të pa parapara, furnizim dhe montimin e kabullit elektrik nga trafo në objektin e ri 

të  Gjykatës Themelore në Ferizaj, procedurë e negociuar  Kontratë Publike Kuotimi,  në  vlerë 

prej: 2,700.00€; 

 Shërbimet e mirëmbajtjes dhe përmirësimet në SPHGJ (Softueri për të hyra gjyqësore) 

Kontratë Publike Kuotimi, në  vlerë prej: 4,550.00€; 

 Shërbimet e servisimit dhe mirëmbajtjes së pajisjeve të IT-së, për SKGJK, ZVVGJ, ZPD, dhe 

NJSHPGJ, Kontratë Publike Kuotimi,  në  vlerë prej: 5,043.00€; 

 Ndërtimi i objektit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, dega Graqanicë, Kontratë Publike në  

vlerë  te madhe prej: 406,939.14€; 

 Pastrimi i veturave të SKGJK, ZPD, NJSHPGj, dhe ZVVGJ, Kontratë Publike në  vlerë  minimale 

në prej: 775.00€; 

 Sigurimi i auto përgjegjësisë për automjetet e KGJK dhe njësive të saj, Kontratë Publike 

Kuotimi, në  vlerë prej: 3,982.50€; 

 Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të KGJK dhe njësive të saj, Kontratë Publike vlerë e 

mesme  në  vlerë prej: 4,861.89€; 

 Furnizim me Artefakte me përmbajtje të Kosovës,  për delegacionet të cilat vizitojnë KGJK, 

Kontratë Publike në  vlerë minimale  prej: 940.00€; 

 Transporti i pajisjeve dhe inventarit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë (veri), Leposaviq,  

Zubim Potok, Kontratë Publike Kuotimi  në  vlerë prej: 7,740.80€;  

 Blerja e vazhduesve të rrymës për Gjykatën Themelore në Mitrovicë (veri) Zubin Potok dhe 

Leposaviq, Kontratë publike në  vlerë prej: 294.00€; 

 Kontrollimi Teknik i Automjeteve për KGJK dhe njësitë e saj, Kontrate Publike në  vlerën  

minimale prej: 294.00€; 

 Mbikëqyrja e punimeve për objektet e ndërtimit dhe renovimet e Gjykatave, Kontratë Publike 

Kuotimi, Kornizë në  vlerë prej:  4,320.00€; 

 Pastrimi i objektit të SKGJK dhe ZPD Kontratë Publike Kuotimi  në  vlerë prej:  4,320.00€;  

 Furnizimi me Inventar për Zyrë,  Kontratë Publike Kuotimi  në  vlerë prej:  9,940.05€; 

 Mirëmbajtja e ngrohjes qendrore për objektin e  Gjykatën Themelore Pejë dhe degët e saj, 

Kontratë Publike Kuotimi në  vlerë prej: 4.139,15€; 

 Furnizimi me kabllo për Gjykatën Themelore në Mitrovicë, në pjesën veriore,  Kontratë Publike 

në  vlerë  minimale prej: 630.00€; 
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 Kontratat publike të nënshkruara  nga Zyra e prokurimit të SKGJK, për: punë/shërbime dhe 

furnizime,  nga data 1 janar deri me 31 dhjetor 2017, në total janë: 1.028.317,12€. Ndërsa, 

janë penalizuar dy (2) operatorë ekonomik në vlerë totale prej: 14,631.23€, me arsyen se 

operatorët ekonomik, nuk i kanë respektuar afatet e liferimit të  parapara me dosjen e 

tenderit dhe kontratës.  

Nga të gjitha procedurat e prokurimit, nga fillimi e deri te lidhja e  kontratave publike, gjatë këtij viti 

të raportimit, Zyra e Prokurimit e SKGJK, nuk ka pasur asnjë ankesë nga operatorët ekonomik në 

Organin Shqyrtues te Prokurimit Publik. 
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ZYRA PËR EVIDENCË PENALE 

 

Zyra për Evidencë Penale e Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor gjatë vitit 2017, ka vazhduar aktivitetet 

e tij në funksion të Ngritjes dhe Konsolidimit të Regjistrit Qendror të Personave të Dënuar (Regjistri 

Nacional i Centralizuar i personave të Dënuar- RNCPD). 

 

Si një ndër prioritetet kryesore të Zyrës së Evidencës Penale ishte vazhdimi i popullimit të data bazës 

qendrore të evidencës penale me të dhënat për personat e dënuar nga vitit 1999 e tutje,  ashtu siç e 

definon Rregullorja nr. 01/123 “Mbi mbajtjen e evidencës Penale”, në këtë drejtim një ndër sfidat 

kryesore me të cilat u përball kjo zyrë, ishte vazhdimi i procedimit të mbi treqind mijë (300 000) 

lëndëve penale, ku vlerësohet se aktualisht janë në gjykatat e vendit e të cilat i referohen viteve 1999- 

2017. 

 

Pas përfundimit të procesit të evidentimit në  Gjykatën Themelore të Prishtinës,  dega  Podujevë dhe 

Gllogoc, nga data 19 prill 2017, procesin e filluam në Gjykatën Themelore të Prishtinës, ku për qëllime 

të Evidencës Penale në Pallatin e Drejtësisë  ishin vendosur gjashtë (6) referent të përkohshëm të cilët 

filluan me procedimin e lëndëve penale nga viti 1999-2005, procesin në fjalë për shkaqe buxhetore 

dhe ligjore ishim të obliguar ta ndërpresim  me datën 13 shtator 2017.  Gjatë kësaj periudhe pesë (5) 

mujore sa vepruam atje, ne proceduam gjithsej,  dymbëdhjetë mijë e dyqind (12.200) lëndë penale.  

 

 

(Tabela e mëposhtme prezanton të dhënat  e detajuara të cilat pasqyrojnë gjendjen aktuale në 

data bazë); 

1 Nr. i personave të dënuar të 
evidentuar në data bazë. 

Gjykata Themelore ne Prishtinë -Dega në 
Lipjan. 

3, 373 

  Gjykata Themelore në Prishtinë - Dega në 
Gllogoc. 

2,134 

  Gjykata Themelore në Prishtinë - Dega në 
Podujevë. 

3,239 

  Gjykata Themelore ne Prishtinë. 6,405 

2 Nr. Total i personave të dënuar të 
evidentuar në data bazën qendrore. 

  
15,152 

    

3 Nr. Total i veprave penale të  
evidentuara në data bazën qendrore 
të evidencës penale. 

 17,820 

4 Nr. total i lëndëve të shqyrtuara ne:  Gjykata Themelore ne Prishtinë - 
Dega e GJTHP, dega Lipjan, Gllogoc dhe 
Podujeve 

35,458 
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Për shkak të mungesës së kapaciteteve buxhetore të KGJK-së, procesi i popullimit të Data bazës së 

evidencës penale ka qenë e pamundur të ecë me dinamikë të përshpejtuar, për këtë qëllim Zyra e BE-

së  në Kosovë, ka aprovuar programin e veçantë të asistencës për ngritjen dhe konsolidimin e RQPD,  

kjo Zyrë në kuadër te Programit IPA, aprovoj projektin tre (3) vjeçar të asistencës  i cili do të jetë 

mbështetje  e drejtpërdrejtë në ngritjen dhe konsolidimin e Regjistrit Qendror Penal. Si zbatuese e këtij 

projekti, është përzgjedhur konsorciumi “Kosovo Legal Services Kompani” KLSC dhe e njëjta sipas 

Prishtinë; 7.128,00; 
40% 

Dega në Lipjan; 
4.051,00; 23% 

Dega në Gllogovc; 
2.363,00; 13% 

Dega në Podujevë; 
4.275,00; 24% 

Numri i veprave penale të regjistruara në databazë sipas gjykatave dhe degëve 
respektive 

Prishtinë

Dega në Lipjan

Dega në Gllogovc

Dega në Podujevë

3.373 

2.134 

3.239 

6.405 

Nr. i personave të dënuar sipas gjykatave 

Dega në Lipjan Dega në Gllogovc Dega në Podujevë Prishtinë
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termave të referencës do të ketë si detyrë primare procedimin në sistem të mbi treqind mjë (300 000) 

lëndëve gjyqësore penale të plotfuqishme,  sa vlerësohet se aktualisht janë në gjykatat e vendit. 

Nga data 1 korrik 2017,  kur konsorciumi KLSC,  filloj procesin e asistencës për KGJK- në, në 

partneritet të ngushtë edhe me partneret tjerë të interesuar si: Zyra e Evidencës Penale e Italisë 

(Sistema Infrmativo del Casellario), përkatësisht projekti i Binjakëzimit në mes të KGJK-së dhe Ministrisë 

së Drejtësisë së Italisë, kemi punuar në drejtim të përshpejtimit të procesit i cili për rezultat final do të 

kishte krijimin e një sistemi të konsoliduar të  Evidencës Penale të qëndrueshëm dhe kompatibil me 

Direktivat Evropiane të cilat i referohen Mbajtjes së Evidencës për personat e dënuar. 

 

Kjo zyrë gjatë kësaj periudhe ka kryer edhe këto aktivitete si në vijim:  

 

 Është bërë vlerësimi i përgjithshëm i gjendjes aktuale në fushën e mbajtjes së Evidencës 

Penale për personat e dënuar nga gjykatat e vendit; 

 Është bërë vlerësimi i formularëve aktual të gjendjes penale që gjykatat i procedojnë 

për qëllime te Evidencës Penale; 

 Është në proces hartimi i rregullores së re mbi Mbajtjen e Evidencës Penale për personat 

e dënuar; 

 Është në proces kryerja e vlerësimit mbi shkallën e kompatibilitetit të sistemit tonë aktual 

të evidencës penale në raport me vendet tjera anëtare të BE-së dhe vendeve të rajonit; 

 Është kryer një studim i plotë i gjendjes aktuale të Data bazës në aspektin teknik dhe 

janë në proces ndryshimet e nevojshme me qëllim të përmirësimit të performances dhe 

perceptimit të dhënave të plota për personat e dënuar; 

 Është bërë vlerësimi i nevojave teknike dhe nevojave për furnizim me pajisje të 

domosdoshme për gjykata me qëllim të fillimit të procesit të Digjitalizimit të të dhënave 

penale; 

 Si sfida kryesore me të cilat u ballafaqua  Zyra Qendrore e Evidencës Penale për vitin 

2017 janë: 

 

 Procedimi në sistem i lëndëve të vjetra penale nga viti 1999 e tutje; 

 

 Futja në sistem e lëndëve te reja penale te cilat çdo ditë bëhen të plotfuqishme nëpër 

gjykata;  
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 Mungesa të mëdha teknike në Data bazën e Evidencës Penale të cilat mangësi janë 

evidentuar dhe të cilat duhet të përmirësohen gjatë tre (3) mujorit të parë të vitit 2018; 

 

 Mungesa të mëdha të informacioneve në lëndët penale të cilat për pasoje kanë pa 

mundësinë e procedimit të tyre në sistem; 

 

 Mungesa, apo mos angazhimi i resurseve njerëzore të nevojshme në gjykata për qëllime të 

Evidencës Penale; 

 

Sipas rrjedhës aktuale të përgatitjeve dhe projekteve të cilat ZQEP, së bashku me Kompaninë 

mbështetëse është duke i bërë, ne planifikojmë që procesin e fillimit të Procedimit të lëndëve në 

gjykata, ta fillojmë në mesin e vitit 2018 , përkatësisht në muajin qershor 2018. Deri atëherë,  ne 

planifikojmë të përfundojmë edhe ndërhyrjet e domosdoshme në Data bazë si dhe përgatitjet teknike 

të domosdoshme për fillimin e procesit. Po ashtu, paraprakisht me këtë proces vëmendja jonë do të 

koncentrohet edhe në kompletimin e bazës ligjore dhe nxjerrjes së akteve të domosdoshme përcjellëse, 

të cilat do të jenë në funksion të konsolidimit të Regjistrit Qendror të personave të dënuar.  
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ZYRA E PËRKTHIMEVE 
 

Zyra për përkthime në Sekretariatin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës (SKGjK) gjatë vitit 2017, ka 

përkthyer të gjitha materialet që ka pranuar për përkthim si vendime, akte normative, rregullore, 

udhëzime, agjenda, njoftime, komunikata për media, raporte të ndryshme të njësive brenda SKGJK, si 

dhe raportet e NJShPGj-së.  

Kemi ofruar edhe përkthim simultan dhe konsekutiv në të gjitha takimet e KGJK dhe Komisionet e tij, si 

dhe në komisionet intervistuese për gjyqtarë. Vlen të theksohet, se në vazhdimësi kemi  mbështetur 

Këshillin në përkthimin e të gjitha materialeve dhe incizimin e takimeve. 

Kjo Zyrë,  ka shërbyer edhe si anëtare e rrjetit dhe e bordit për shërbime gjuhësore në kuadër të Zyrës 

së Komisionerit për gjuhë. Gjatë vitit kemi pranuar disa ankesa për gjykata për mosrespektimin e 

gjuhëve zyrtare në Kosovë dhe kemi mbajtur disa takime. Fatmirësisht ne gjithmonë kemi hasur në 

mirëkuptim nga ana e gjykatave dhe kemi arritur që t’i zgjedhim ankesat e qytetarëve duke iu ofruar 

aktgjykimet edhe në gjuhën e tyre amtare.  Gjithashtu, kjo zyrë ka kryer edhe punët e zyrtarit për 

integrime evropiane nga muaji qershor – tetor 2017, dhe ka ndihmuar në shumë raportime, misione 

vlerësuese dhe projekte.  

Procesi për integrim evropian 

 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës është një nga kontribuuesit kryesor dhe fundamental në procesin e Integrimit 

Evropian, e në veçanti në sektorin e sundimit të ligjit.   

Misioni vlerësues i sistemit të drejtësisë 

 

Nga ana e misionit të TAIEX për Rishikim Kolegial në gjashtë (6) shtetet e Ballkanit Perëndimor mbi 

aftësinë e tyre për të trajtuar me sukses korrupsionin e nivelit të lartë, krimin e organizuar dhe pastrimin 

e parave që mbulon tërë procedurën penale nga hetimi deri në vendimet përfundimtare, është 

realizuar Misioni Vlerësues i Sistemit të Drejtësisë  i organizuar në bashkëpunim me Ministrinë e 

Integrimit Evropian. Shefja e kësaj zyre ka shërbyer si person kyç kontaktues dhe ka përcjellë zhvillimet 

e këtij misioni deri në realizimin final të tij. Ekspertët janë takuar me gjyqtarë të rasteve të 

përzgjedhura paraprakisht nga ana e gjykatave dhe prokurorëve dhe janë intervistuar sikundër edhe 

takimet individuale të ekspertëve me kryesuesin e KGJK dhe kryetarin e Gjykatës Supreme.  
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Gjithashtu, emia ofruar edhe mbështetje në raportimet e rregullta që janë kërkuar nga ana e Ministrisë 

së Integrimeve Evropiane sa i përket MSA-së, Agjendës Evropiane të Integrimeve, rishikimit te Programi 

Kombëtar për Zbatimin e MSA-së (PKZMSA), konkretisht propozimin e masave afat shkurtra dhe atyre 

afat-mesme për tre (3) vitet e ardhshme, matricave të ndryshme për raportim etj.   

Bashkëpunimi me organizatat ndërkombëtare dhe mbështetja e donatorëve 

 

Gjatë vitit 2017, Zyra e përkthimeve më konkretisht shefja e Zyrës së përkthimeve ka marrë pjesë 

edhe në përpilimin e formës së përbashkët identifikuese për veprimin e IPA 2018 në fushën e 

gjyqësorit, ku bashkërisht me institucionet e tjera si KPK dhe MD kanë mbajtur disa punëtori dhe është 

hartuar drafti i parë i këtij dokumenti i cili pastaj është dërguar për komente te Kryesuesi i KGJK-së 

dhe drejtorët dhe shefat e zyrave të SKGJK-së. Aktualisht ai draft është duke u rishikuar dhe plotësuar, 

mirëpo tani ka kaluar në kompetencën e zyrtares për integrime evropiane që është punësuar në tetor 

të këtij viti në SKGjK.       

Projekti i binjakëzimit 

 

SKGJK-ja ka pasur përkrahje të vazhdueshme nga organizatat e ndryshme ndërkombëtare dhe 

projektet sikundër është edhe Projekti i Binjakëzimit të BE-së "Fuqizimi i efikasitetit, llogaridhënies dhe 

transparencës së sistemit Gjyqësor dhe Prokurorial në Kosovë".  Kryesuesi i KGJK ka emëruar shefen e 

kësaj zyre si pikë kontakti të këtij projekti, e cila gjatë vitit ka ndihmuar projektin që t’i organizojë të 

gjitha trajnimet dhe punëtoritë me anëtarët e Këshillit, kryetarët e gjykatave dhe stafin e SKGJK-së. 

Gjithashtu, kemi marrë pjesë në të gjitha takimet e organizuara të projektit dhe në plotësimin e 

rekomandimeve të ekspertëve për secilin aktivitet si dhe i kemi koordinuar takimet e përbashkëta që 

projekti i ka pasur me KGjK dhe KPK, duke ofruar ndihmën e përkthyeseve anglisht-shqip dhe 

anasjelltas.  

Bordi bashkërendues për sundimin e ligjit  

 

Një tjetër aktivitet që ka kryer zyra jonë është edhe organizimi i takimeve me Bordin Bashkërendues 

për Sundimin e Ligjit, me ç’rast kryesuesi kishte caktuar shefen e kësaj zyre si pikë kontakti dhe person 

përgjegjës për koordinimin e punëve dhe aktiviteteve me bordin. Kësisoj me datën 26 shtator 2017 
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është mbajtur takimi i radhës i Bordit Bashkërendues për Sundimin e  Ligjit i organizuar për herë të 

parë nga Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK) dhe i kryesuar nga kryesuesi i KGjK-së. 
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KOMUNIKIMI ME PUBLIKUN 

 

Gjatë vitit 2017, Zyra për Informim Publik e SKGjK-së, mbështetur në parimin e të informuarit sa më të 

mirë,  ka pasur mjaft aktivitete të cilat rezultuan me transparencë dhe bashkëpunim të ndërsjellë, si 

ndërmjet medies së shkruar dhe vizuale, ashtu edhe  me organizatat jo qeveritare (OJQ). 

Përveç kërkesave të vazhdueshme të mediave të shkruara dhe vizuale, Zyra për Informim publik e SKGjK-

së, iu ka përgjigjur me korrektësi të gjitha OJQ-ve që punojnë dhe veprojnë në Kosovë, të cilat kanë 

monitoruar punën e gjyqësorit, në veçanti punën e gjykatave. 

 

Takime me OJQ 

Duke filluar nga organizata joqeveritare (OJQ), Fol, BIRN, ATRC, Jeta, IKD, KDI, etj, ku ka qenë prezentë 

në të gjitha tryezat të cilat i kanë organizuar këto organizata. 

Në veçanti ka mbështetur Organizatën jo Qeveritare (OJQ) “Jeta” në Deçan, e cila në mbështetje të 

Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës (ShBA) ka organizuar takime (punëtori) me nxënës të 

shkollave të mesme me temën: “Njohja dhe respektimi i të drejtave pronësore dhe trashëgimore të 

femrave’’, i cili projekt është duke vazhduar edhe këtë vit. Por, edhe një projekt tjetër gjatë këtij viti i 

kësaj ojq ka qenë ‘’ Vetëdijesimi i korrupsionit tek të rinjtë e shkollave të mesme’’, edhe këtë projekt e 

kemi mbështetur deri në përfundim. Gjatë vitit raportues, janë mbajtur tetë (8) takime. 

Qëllimi kryesor i këtyre punëtorive ka qenë rritja e njohurive rreth funksionimit të sistemit të drejtësisë, 

për të inkurajuar diskutimin mbi çështjet kyçe që ndikojnë në besimin e  qytetarëve në sistemin e 

drejtësisë dhe për të zhvilluar zgjidhje të përshtatshme dhe qasje për të çuar më tej besimin e publikut 

në sistemin e drejtësisë. 

Një tjetër projekt ku ishim prezentë është edhe, prezantimin e hulumtimit “Skanimi i Integritetit në 

Sektorin e Drejtësisë” në bashkëpunim të këtyre OJQ-ve, CILC, FOL dhe KDI. Të gjitha këto ojq, kanë 

realizuar një skanim të integritetit në sektorin e drejtësisë ku janë përfshirë dyqind e njëzet e nëntë 

(229) gjyqtarë dhe njqind e dymbëdhjetë (112) prokurorë, në një hulumtim që për herë të parë vë në 

dukje pjesë të ndjeshme të sektorit të drejtësisë. 

Projekti i fundit për vitin 2017, ishte i Nismës së të rinjve për të drejtat e njeriut në Kosovë  (YIHR KS) 

është duke implementuar projektin “Të Rinjtë për Drejtësi” me mbështetjen e National Center for State 

Courts përmes projektit “Kërko Drejtësi”. Ky projekt ka mbajtur debat publik lokal lidhur me sistemin e 

drejtësisë, sfidat e sistemit dhe mënyrat e ndryshme për të vepruar si agjentë të ndryshimit për të nxitur 
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llogaridhënie, transparencë dhe integritet në sektorin e drejtësisë.  Në këtë debat është lansuar për 

herë të parë video e realizuar me qëllim të promovimit të platformës “Njih të Drejtat tua’’. 

 

Konferenca vjetore  

Si aktivitet që e specifikon këtë zyrë, është edhe Konferenca  Vjetore Gjyqësore e mbështetur, organizuar 

dhe moderuar nga kjo zyrë në bashkëpunim me Misioni i OSBE-së në Kosovë. Kjo ishte Konferenca e shtatë 

(7) vjetore e gjyqësorit, e cila është cilësuar si më e suksesshmja ndër vite.  

Në këtë konferencë,  këtë vit u diskutua për  ’’Të arriturat, sfidat e sistemit të drejtësisë në Kosovë dhe 

propozimet për zgjidhje’’. Gjithashtu u bënë prezantime edhe nga shoqëria civile, Avokati i Popullit dhe 

Forumi i grave Gjyqtare dhe Prokurore të Kosovës. Në fund u dhanë edhe rekomandime për hapat që 

duhet të bërë për një gjyqësor më të mirë, më efikas dhe më profesional. 

 

Mbështetja e projekteve me  ndërkombëtarë 

Kjo zyrë e ka mbështetur  takimin e  Bordit Bashkërendues për Sundimin e Ligjit që është organizuar për 

herë të parë nga KGjK, duke marrë pjesë në takim si dhe në përpilimin e përbashkët të komunikatës, dhe 

akoma është duke  vazhduar   bashkëpunimin me institucionet tjera lidhur me këtë Bord.  

Pjesë e aktiviteteve është edhe pjesëmarrja dhe mbështetja e vazhdueshme e Projektit të Binjakëzimit të 

BE-së "Fuqizimi i efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës së sistemit Gjyqësor dhe Prokurorial në 

Kosovë".   

Gjithashtu, edhe gjatë vitit 2017 kemi vazhduar bashkëpunimin me projektin e USAID-it, (PFSD)  me 

punëtori e trajnime të ndryshme në fushën e informimit publik si dhe me të gjitha organizatat tjera 

vendore dhe ndërkombëtare e që kanë të bëjnë me sistemin gjyqësor, vlen të theksohet, mbajtja e  një 

Konference në muajin dhjetor, të viti raportuaes me temën: “Për llogaridhënie dhe integritet më të lartë 

të gjyqësorit në Kosovë”, e organizuar nga programi i USAID-it për fuqizimin e sistemit të drejtësisë 

(PFSD) dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Qëllimi i konferencës ishte që të publikohen të arriturat e fundit 

në sistemin gjyqësor, planet dhe reformat për të ardhmen. 

Një ndër aktivitetet më të rëndësishme që e cilëson kjo zyrë është, vizita zyrtare në Burgas të Bulgarisë me 

kryesuesin e KGjK dhe dy gjyqtarë të gjykatave themelore. Nga ky takim janë lëshuar katër komunikata.  
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Aktivitete tjera 

Të gjitha aktivitetet e kryesuesit kjo zyrë i mbështet në vazhdimësi, duke përpiluar, ftesa, njoftime, 

sqarime, reagime, komunikata, për këtë vit janë lëshuar dhe publikuar në ueb faqe dhe media gjithsej, 

dyzet e shtatë (47) komunikata. Janë të pa numëruara përgjigjet që janë përcjellë nga kjo zyrë si nga 

ana elektronike, (me e-mail), si dhe intervistat sidomos me telefon. 

Në fund të këtij viti me qëllim të ngritjes së transparencës në sistemin e drejtësisë, është lansuar edhe face 

book-u, si rrjet social i cili është mirëpritur nga të gjithë, ku gjithashtu, udhëhiqet dhe mbështetet nga kjo 

zyrë, por gjithnjë në mbështetje të plotë nga zyrtarja përgjegjëse e punësuar nga USAID-PFSD. 

ZIP, ka vazhduar bashkëpunimin e mirëfilltë me të gjithë zyrtarët për informim të gjykatave dhe mbanë 

takime të rregullta me qëllim të shtyrjes përpara të proceseve sidomos në raport me transparencën si një 

ndër prioritetet e KGjK. 

Si e fundit që dua të theksoi është se kjo zyrë mbështet, organizon dhe pritet të gjitha  e delegacionet 

vendore dhe ndërkombëtare që vizitojnë Këshillin Gjyqësor të Kosovës. 
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CERTIFIKUESI 

 

Zyrtari Certifikues, është përgjegjës që të sigurojë që kushtet e zbatueshme të një kontrate publike të 

jenë përmbushur para bërjes ose autorizimit të pagesave sipas kontratës. Të sigurojë që shpenzimi i 

parave publike sipas një kontrate publike të bëhet në pajtim me Rregullat e KMF, si dhe ushtron të 

gjitha detyrat të cilat i janë caktuar atij/asaj sipas Rregullave KMF (kontrollimi dhe menaxhimi 

ifinancave). 

 

Aktivitetet Kryesore    
 

  Pranimi i lëndëve nga zyra e financave; 

  Regjistrimi i lëndëve; 

  Shqyrtimi i lëndëve; 

  Shqyrtimi i shumë kërkesave; 

  Aprovimin e lëndëve në SIMFK; 

  Menaxhimin i punëve administrative; 

 Skanimi dhe ruajtja ne forme elektronike e të gjitha lëndëve të procedura në sistemin 

FreeBalance (SIMFK); 

 Raportimi tek menaxhmenti I lart ZKA-ja mbi ecurinë e punëve, si dhe dorëzimin e lëndëve 

në arkiv. 

 

Të Arriturat 

Gjatë këtij viti në zyrën e certifikuesit janë pranuar gjithsejtë: njëmijë e njëqind e pesëdhjetë e 

gjashtë (1156) lëndë për aprovim, dhe të gjitha lëndët e pranuara nga Departamenti i Financave 

janë aprovuar, lëndët kanë qenë në kategori të ndryshme ekonomike: 

 Shpenzime Komunale; 

 Subvencione dhe Transfere; 

 Mallra dhe shërbime;  

 Shpenzime Kapitale. 

 

 

 


