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I. Përmbledhja ekzekutive 
 

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në kuadër të Programit për 

Mirëqeverisjen dhe Integrimin Europian ka kryer monitorimin e financimit të 

Pesë Prioriteteve të Integrimit Europian nga Projekt-Buxheti i vitit 2017 

(PB2017). Analiza është e bazuar kryesisht në dokumentin e relacionit të 

PB2017 dhe dokumentin e Buxhetit të Rishikuar të vitit 2016 (BR2016) dhe 

dokumentin e Buxhetit Fillestar të vitit 2016 (BF2016). 

 

Monitorimi është fokusuar në financimin që PB2017 parashikon për prioritetet 

kyçe të miratuara në Udhërrëfyesin1 e Pesë Prioriteteve të rekomanduara nga 

Komisioni Europian. Monitorimi është kryer duke i grupuar prioritetet në tre 

fusha: 

i) reforma në administratën publike dhe mbështetja për integrimin 

europian;  

ii) institucionet e drejtësisë, lufta kundër krimit të organizuar dhe 

korrupsionit; dhe  

iii) respektimi i të drejtave të njeriut dhe të drejtave të pronës. 

 

PB2017 parashikon një rritje të konsiderueshme të fondeve të parashikuara 

për Ministrinë e Integrimit Europian (MIE), duke qenë institucioni kryesor 

përgjegjës për koordinimin dhe monitorimin e procesit të integrimit europian. 

Rritja e fondeve të MIE do të financohet kryesisht nga burime të huaja. 

Financimi në PB2017 për zhvillimin dhe menaxhimin e administratës publike 

është parashikuar me një rënie të moderuar prej 1.4 % përkundrejt vitit 2016 

edhe pse reforma në administratën publike është një ndër reformat kyç që 

qeveria ka premtuar të mbështesë gjatë vitit 2017. 

Financimi i reformës në drejtësi është parashikuar në shumën e 500 milion 

lekëve në PB2017, ndërkohë që vërehet një ulje e financimit të parashikuar 

gjatë vitit 2017 pothuaj për të gjithë institucionet e drejtësisë që kanë lidhje 

me prioritetet 2, 3 dhe 4 të Udhërrëfyesit të pesë prioriteteve të 

rekomanduara nga Komisioni Europiam, me përjashtim të Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë, Policisë së Shtetit dhe Shërbimit të Provës. 

 

PB2017 parashikon të mbajë të pandryshuar përkundrejt vitit 2016 nivelin e 

financimit për kthimin dhe kompensimin e pronarëve dhe institucionin e 

                                                        
1 VKM Nr.330 datë 28.05.2014 “Për Miratimin e udhërrefyesit për 5 prioritetet e rekomanduara nga komisioni Europian, 2013” 
http://www.legjislacioni.gov.al/sites/default/files/84-2014-perf.pdf  

http://www.legjislacioni.gov.al/sites/default/files/84-2014-perf.pdf
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Avokatit të Popullit, ndërkohë që parashikon një rritje modeste të fondeve për 

institucionin e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. 

 

Prioritetet e Integrimit Europian në Projekt-Buxhetin 2017 

 

II. Financimi i Reformës në Administratën Publike dhe mbështetja për MIE 

Prioriteti 1 i Udhërrëfyesit për Integrimin e Shqipërisë parashikon që të vijohet 

zbatimi i reformës në administratën publike, me qëllim rritjen e profesionalizmit dhe 

depolitizimin e administratës publike. 

 

II.1.1 Financimi i parashikuar për administratën publike – Programi “Menaxhim 

dhe Zhvillim i Administratës Publike“  

Reforma në administratën publike është një ndër reformat që qeveria ka premtuar 

të mbështesë në buxhetin e vitit 2017, e cila do të jetë një instrument i rëndësishëm 

në realizimin e prioriteve të programit të Qeverisë në përputhje me interesat e 

qytetarëve për përmirësimin e nivelit të jetesës së tyre.2 

 

Totali i shpenzimeve të parashikuara në PB20173 për programin “Menaxhimi dhe 

Zhvillimi i Administratës Publike” është 532.5 mln lekë, përkundrejt 540.2 mln lekë 

në BR2016 me një rënie të moderuar prej 1.4% në krahasim me BR20164, zë që 

kujtojmë se vlerën më të ulët e arriti në 2013-ën5. Shpenzimet kapitale për këtë 

program janë parashikuar të jenë 234 mln lekë, kur në BR2016 ishin 295 mln lekë, 

duke pësuar kështu nga njëri vit në tjetrin një rënie prej 61 mln leke ose 20.7% më 

pak, ndërsa shpenzimet korrente janë parashikuar të jenë 298.5 mln lekë ose rreth 

53.1 më tepër se në 2016, buxheti i të cilës i përcaktonte këto shpenzime në vlerën e 

245.1 mln lekëve. PB2017 parashikon që numri i përgjithshëm i punonjësve të 

administratës publike do të jetë 81,617 punonjës, me një rritje prej 647 punonjësish 

në krahasim me numrin total prej 80,970 punonjës të parashikuar në BR2016.  

 

Përsa më sipër, vërehet se, nga viti 2016 në 2017, në kontrast me shpenzimet totale 

të programit “Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike” që parashikojnë një 

rënie prej 7.7 mln lekë apo 1.4% më pak, numri i përgjithshëm i punonjësve të 

administratës publike parashikon rritje me 647 punonjës ose 0.8%. 

 

                                                        
2 Relacioni Projekt Buxheti 2017 
3 Projekt Buxheti 2017 Sipas Ministrive të Linjës dhe  Institucioneve Buxhetore  
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/Buxheti_ne_vite/buxheti_2017/Tabela_1_-
_Buxheti_2017_(institucionet_me_programe_dhe_shpenzimet_e_tjera).pdf 
4Buxheti 2016 (i rishikuar) http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/Buxheti_ne_vite/Buxheti_2016/Akti_normativ.pdf 
5Buxheti 2013 (i rishikuar), Akti Normativ nr. 7 datë 14.12.2013, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 119/2012 “Për Buxhetin e vitit 2013” 
të ndryshuar 
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/Buxheti_ne_vite/buxheti_2017/Tabela_1_-
_Buxheti_2017_(institucionet_me_programe_dhe_shpenzimet_e_tjera).pdf 

http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/Buxheti_ne_vite/buxheti_2017/Tabela_1_-_Buxheti_2017_(institucionet_me_programe_dhe_shpenzimet_e_tjera).pdf
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/Buxheti_ne_vite/buxheti_2017/Tabela_1_-_Buxheti_2017_(institucionet_me_programe_dhe_shpenzimet_e_tjera).pdf
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/Buxheti_ne_vite/Buxheti_2016/Akti_normativ.pdf
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/Buxheti_ne_vite/buxheti_2017/Tabela_1_-_Buxheti_2017_(institucionet_me_programe_dhe_shpenzimet_e_tjera).pdf
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Buxheti/Buxheti_ne_vite/buxheti_2017/Tabela_1_-_Buxheti_2017_(institucionet_me_programe_dhe_shpenzimet_e_tjera).pdf
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Figura 1: Shpenzimet për Administratën Publike dhe për KMSHC gjatë 2012-2017 

(000/lekë)  

 
Burimi: Ministria e Financave 

II.1.2. Financimi i parashikuar për Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit 

Civil 

 
“Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil” përbën një tjetër institucion që 

ngarkohet në mënyrë më të drejtëpërdrejtë nga Udhërrëfyesi mbi Pesë Prioritetet. Ky 

institucion është përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit në administrimin e 

shërbimit civil në të gjitha institucionet që punësojnë nëpunës civilë. Fondet e tij për 

vitin 2017 parashikohen në shifrën 53.9 mln lekë, shifër kjo e pandryshuar në 

krahasim me BR2016 kur kjo vlerë ishte në nivelin e 53.9 mln lekë. 

 

II.1.3. Financimi i parashikuar për Ministrinë e Integrimit Europian 

 

Në PB2017 vërehet një rritje e konsiderueshme e fondeve të parashikuara për MIE, 

që praktikisht është institucioni kryesor përgjegjës për koordinimin dhe monitorimin 

e procesit të integrimit europian. Shpenzimet totale për MIE në PB2017 parashikohen 

në shumën e 695 mln lekë, me një rritje prej 107% ose rreth dy herë më shumë 

krahasuar me BR2016, që e parashikonte këtë shumë në shifrën 335 mln lekë. Kjo 

vjen si rezultat i rritjes buxhetore për procesin e integrimit, dhe fondeve me financim 

te huaj të cilat rezultojnë se janë rritur më shumë se katër herë nga viti 2016.  

Në fakt, edhe shpenzimet korrente për këtë institucion në PB2017 janë rritur me 2.7% 

krahasuar me BR2016, por duke qenë se shpenzimet kapitale janë rritur ndjeshëm 

në masën prej më shumë se tre herë, kjo ka sjellë për pasojë rritje në shpenzimet 

totale. Shpenzimet kapitale të parashikuara për vitin 2017 janë 510 mln lekë ndërsa 

në vitin 2016 rezultonin prej 155 mln lekë. Gjithashtu, edhe në nivel programi, 

shpenzimet buxhetore të MIE janë rritur në thuajse të gjithë programet e kësaj 

ministrie. 

 

Pjesë përbërëse të buxhetit të MIE janë programet “Mbështetje institucionale për 

procesin e integrimit” dhe“Drejtësia dhe Tregu i Brendshëm”, që përbëjnë rreth 89% 

të totalit të PB2017 për MIE dhe programi “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi” 

i cili zë pjesën e mbetur të tij (11%).  
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Konkretisht, programit “Mbështetje institucionale për procesin e integrimit”, që ka 

peshën specifike më të madhe të buxhetit të MIE, i janë akorduar 588.4 mln lekë në 

PB2017, me një rritje prej 16.6% krahasuar me BR2016 ku kjo vlerë parashikohej në 

nivelin 236.7 mln lekë. Pesha e këtij programi përbën 84.6% të fondeve të alokuara 

për MIE në PB2017, krahasuar me 70.6% të fondeve të MIE që përbënte në BR2016. 

 

Programit “Drejtësia dhe Tregu i Brendshëm” i janë akorduar 28 mln lekë për vitin 

2017 dhe 30.9 mln në 2016, ose 9.4% më pak se në BR2016. Ndërsa programi 

“Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi” i MIE ka një buxhet prej 78.6 mln lekë në 

PB2017, me një rritje në 11.2 mln lekë ose 16.6% krahasuar me BR2016. Rritja në 

fondet e akorduara për këtë program vjen pothuajse ekskluzivisht nga rritja e zërit të 

shpenzimeve korrente, të cilat janë parashikuar në nivelin e 77.6 mln lekëve për 

PB2017, ndërkohë që në BR2016 shpenzimet korrente për këtë zë kapin shifrën e 66.4 

mln lekëve. 

 

Figura 2: Shpenzimet sipas kategorive dhe programeve 2015 – 2017 për MIE 

(000/lekë)  

  

Burimi: Ministria e Financave 

 

 

 

 

III. Financimi i Reformës në Drejtësi dhe Gjyqësor, Lufta Kundër Krimit të 

Organizuar dhe Korrupsionit 

Prioriteti 2, 3 dhe 4 i Udhërrëfyesit për integrimin e Shqipërisë parashikon që të 

merren masa të mëtejshme për të përforcuar pavarësinë, efiçencën dhe 

llogaridhënien e institucioneve gjyqësore, në luftën kundër korrupsionit, përfshi 

krijimin e një vijimësie rezultatesh konkrete (track record) me hetime kryesisht, 
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procedime penale dhe dënime si dhe masa të vendosura në luftën kundër krimit të 

organizuar, përfshi krijimin e një historiku solid (track record) përsëri me hetime, 

procedime penale dhe dënime. 

 

Shpenzimet totale të planifikuara për sektorin e drejtësisë, në të cilin janë përfshirë 

tetë programet buxhetore të Ministrisë së Drejtësisë si dhe programet buxhetore të 

institucioneve të pavarura të sistemit të drejtësisë si: a) Prokuroria e Përgjithshme 

b)Zyra Administrimit të Buxhetit Gjygjësor c)Gjykata Jushtetuese d)Këshilli i Lartë i 

Drejtësisë, vihet re se në  PB2017 janë rreth 16.4 mld lekë, ose 2.48% më pak se 

BR2016, në vlerë absolute rënia është në shumën e 416.5 mln lekë.  

Në raport me PBB e projektuar për 2017 shpenzimet për këtë sektor arrijnë në 1.03%. 

Krahasuar me peshën e këtij sektori për buxhetin e vitit 2016 (1.12%) ky raport 

paraqitet me një rënie të moderuar prej rreth 0.1%. Buxheti i MD për vitin 2017 

paraqet ndryshime të moderuara nga BR 2016, në një vlerë prej rreth 23.7 mln lekë 

më pak 

 

Tabela 1: Buxheti i MD në PB2017, BR2016 dhe BF2016 (në 000 lekë) 

Ministria e 

Drejtësisë 

PB2017 BF2016 BR2016 PB 2017 - 

BR2016 

Ndryshimi PB2017 

- BR2016 

Totali i 

shpenzimeve 8,364,100 8,455,250 8,387,850 -23,750 -0.28% 
Burimi: Ministria e Financave 

 

 

 

Figura 3: Shpenzimet totale për Ministrinë e Drejtësisë 2016-2017 

 
Burimi: Ministria e Financave 

 

Projekt buxheti 2017 Buxheti i rishikuar 2016 Buxheti 2016
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Mbështetja financiare për reformën në drejtësi, në buxhetin e vitit 2017 reflektohet 

si mbështetje e posaçme financiare sipas një plani veprimi të shtrirë në një hark kohor 

shumëvjeçar. Për këtë qëllim, duke filluar nga viti 2017, Qeveria ka programuar një 

fond të posaçëm prej 500 milionë lekë nga fondi rezervë  që do të financojë 

institucionet e reja të krijuara nga miratimi i një pjesë të paketës së reformës në 

drejtësi.  

 

III.1. Financimi i parashikuar për Zyrën e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor 

(ZABGJ) 

 
Buxheti total i parashikuar për vitin 2017 për Zyrën e Administrimit të Buxhetit 

Gjyqësor është në shifrat 2,155 mln lekë, me një zbritje prej 4.2% ose 95 mln lekë më 

pak se në vitin 2016, në të cilin buxheti për ZABGJ ishte 2,250 mln lekë.  

 

Figura 4: Buxheti ZABGJ 2012-2017 në 000/lekë në PB2016 

 
Burimi: Ministria e Financave 

 

Në nivel programi, reflektohet një rritje e lehtë në krahasim me 2016 për programin 

“Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi” në masën prej 400 mijë lekë ndërsa 

programi “Buxheti gjyqësor” gjatë vitit 2017 parashikon një rënie me 25.4 mln lekë. 

 

Në PB2017, peshën kryesore ose rreth 97% të buxhetit të ZABGJ-së e zë “Buxheti 

Gjyqësor”, ndërkohë që “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi” zë vetëm 3% të 

shumës së përgjithshme. Lidhur me shpenzimet kapitale për vitin 2017 për gjykatat e 

vendit, vihet re se janë parashikuar rreth 169 mln lekë si shpenzime kapitale, ose rreth 

70 mln lekë më pak se në vitin 2016.  
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III.2. Financimi i parashikuar i institucionit të Prokurorisë së Përgjithshme 

 
Në PB2017 për institucionin e Prokurorisë së Përgjithshme parashikohen 

shpenzime totale në shifrën e 1.659 mld lekëve, me një rënie të konsiderueshme të 

shpenzimeve kapitale prej 95 mln lekë, dhe në total 100 mln lekë apo 5.7% më pak se 

sa në BR2016, ku shpenzimet totale qëndronin në shifrën e 1.759 mld lekë.  

 

Shpenzimet kapitale financohen nga burime me financim të brendshëm rreth 230 

mln lekë (ose 69.7%), ndërsa financimi i huaj i parashikuar është 0. 

 

Shpenzimet korrente në PB2017 janë parashikuar në nivelin e 1.524 mld lekëve duke 

pësuar një rënie me rreth 5 mln lekë krahasuar me BR2016. 

Përgjithësisht vërehet një tendencë rënëse e financimit të institucionit të Prokurorisë 

së Përgjithshme. 

 

Figura 5: Buxheti KLD dhe Prokurorisë së Përgjithshme gjatë viteve 2012-2017 

(000/lekë)   

  

Burimi: Ministria e Financave 

 

III.3. Financimi i parashikuar për Këshillin e Lartë të Drejtësisë 

 
Buxheti total i parashikuar për vitin 2017 për Këshillin e Lartë të Drejtësisë është 

93 mln lekë me një rritje modeste prej 0.5% nga 92.6 mln lekë që ishte në BR2016. E 

gjithë rritja për vitin 2017, ka shkuar për të mbështetur shpenzimet korrente, të cilat 

janë parashikuar në nivelin e 91 mln lekë nga 90.5 mln lekë në BR2016. 
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III. 4. Financimi i parashikuar për Gjykatën Kushtetuese 

 

Në PB2017, totali i shpenzimeve për Gjykatën Kushtetuese është parashikuar në 

vlerën e 114 mln lekë në krahasim me 115.8 mln lekë në buxhetin 2016, me një rënie 

rreth 1.83 mln lekë, ose 1.6 % më pak se BR2016. Shpenzimet korrente në PB2017 

janë parashikuar 110 mln lekë nga 111.83 mln lekë në BR2016, duke u reduktuar me 

rreth 0.83 mln lekë, ose 1.7% më pak se BR 2016. Shpenzimet kapitale në PB 2017 

janë 4 mln lekë, duke qëndruar në të njëjtin nivel me vitin e kaluar.  

 

Figura 6: Buxheti i Gjykatës Kushtetuese dhe Shkollës së Magjistraturës në vitet 

2016-2017 (në 000/Lekë) 

  
Burimi: Ministria e Financave 6 

 
III. 5. Financimi i parashikuar për Shkollën e Magjistraturës 

Në PB2017, totali i shpenzimeve për Shkollën e Magjistraturës është parashikuar 64 

mln lekë nga 70 mln lekë në BR2016, me një rënie prej 7 mln lekë ose rreth 8.6% më 

pak se BR2016. Shpenzimet korrente në PB2017 janë 63 mln lekë po aq sa në BR2016, 

duke qëndruar konstante. Shpenzimet kapitale në PB2017 janë 1 mln lekë nga 7 mln 

lekë që ishin në 2016 duke u reduktuar me 6 mln lekë, ose 8.5 % më pak se BR 2016. 

 
III.6. Financimi i parashikuar për Inspektoriatin e Lartë të Kontrollit të Deklarimit të 

Pasurisë dhe Konfliktit të Interesave (ILKDPKI) 

 

Në PB2017 totali i shpenzimeve për ILKDPKI është parashikuar 124 mln lekë nga 

131.85 mln lekë të BR2016, duke u reduktuar me rreth 7.85 mln lekë, ose 6 % më pak 

se në BR2016. Shpenzimet korrente në PB2017 janë 121 mln lekë nga 115 mln lekë 

                                                        
6Janë marrë në konsideratë vlerat e Buxhetit të Rishikuar 2016; Burimi: Ministria e Financave.  
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në BR2016, duke u rritur me rreth 5.15 mln lekë, ose me 5%. Shpenzimet kapitale në 

PB2017 janë parashikuar 3 mln lekë nga 16 mln lekë që ishin në BR2016, duke rënë 

me 81.2% në krahasim me vitin 2016. 

 

Figura 7: Buxheti i ILKDPKI dhe Policisë së Shtetit për vitet 2016-2017 ne 000/ 

lekë 

 
Burimi: Ministria e Financave 7 

 

III.7. Financimi i parashikuar për Policinë e Shtetit 

 

Në PB2017, totali i shpenzimeve për Policinë e Shtetit është parashikuar 15.5 mld lekë 

nga 14.5 mld lekë në BR2016. Shpenzimet korrente në PB2017 janë 13.7 mld lekë nga 

13.58 mld lekë në BR2016, ose vetëm 1% më shumë se 2016. Shpenzimet kapitale në 

PB2017 janë 1.8 mld lekë nga 985 mln lekë në BR2016, duke u rritur me 824 mln lekë, 

ose 45% më shumë se në 2016. 

 

III.8. Financimi i parashikuar për Sistemin e Burgjeve 

 

Në PB2017, totali i shpenzimeve për Sistemin e Burgjeve është parashikuar 5 mld lekë 

nga 5.3 mld lekë në BR2016, duke pësuar një rënie rreth 256 mln lekë, ose me 4.9 % 

më pak se BR2016. Shpenzimet korrente në PB2017 janë 4.6 mld lekë nga 4.4 mld në 

BR2016, duke u rritur me rreth 217 mln lekë, ose me 5% më shumë se në BR2016. 

Shpenzimet kapitale në PB2017 janë 402 mln lekë nga 875 mln lekë në 2016, duke u 

reduktuar me 473 mln lekë, ose me 54% nga BR2016. 

 

 

                                                        
7Janë marrë në konsideratë vlerat e Buxhetit të Rishikuar 2016; Burimi: Ministria e Financave.  
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Figura 8: Buxheti i Institucioneve të Shërbimit të Provës dhe Shërbimit të 

Burgjeve 2016-2017  (000/Lekë) 

 
Burimi: Ministria e Financave 8 
 

III. 9. Shërbimi i Provës 

 

Në PB2017, totali i shpenzimeve për Shërbimin e Provës është parashikuar 181 mln 

lekë nga 176 mln lekë në 2016 me një rritje rreth 4.8 mln lekë ose 2.7% më shumë se 

në BR2016. Shpenzimet korrente në PB2017 janë parashikuar 156 mln lekë, po aq sa 

në BR2016. Shpenzimet kapitale në PB2017 janë 25 mln lekë nga 20.2 mln lekë në 

BR2016, duke u rritur me 4.8 mln lekë, ose me 20% më shumë se në BR2016. 

 

IV. Financimi për respektimin e të drejtave të njeriut dhe të drejtën e pronës 

 

Prioriteti 5: Të merren masa efikase për të forcuar mbrojtjen e të drejtave të njeriut, 

përfshi mbrojtjen e romëve dhe politikat antidiskriminim, si edhe të zbatohen të 

drejtat e pronësisë.  

 

 

IV.1. Financimi për Kthimin dhe Kompensimin e Pronave 

 

Në PB2017, mbështetja buxhetore për Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të 

Pronave  është parashikuar 2.08 mld lekë nga 2.17 mld lekë në BR2016, me një rënie 

rreth 9 mln lekë ose 4.5 % më pak në krahasim me BR2016. Rënia e shpenzimeve ka 

prekur kryesisht shpenzimet korrente të cilat në PB 2017 janë parashikuar 59 mln 

lekë nga 166 mln lekë në BR2016, duke rënë me rreth 107 mln lekë, ose me 64.5 %. 

Shpenzimet kapitale në PB2017 janë 25 mln lekë nga 6.53 mln në BR2016, duke u 

                                                        
8 Janë marrë në konsideratë vlerat e Buxhetit të rishikuar 2016; Burimi: Ministria e Financave.  
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rritur me 18.47 mln lekë, ose 4 herë më shumë se në BR2016. 

Fondi i parashikuar për kompensimin e ish pronarëve në PB2017 është parashikuar 

2 mld lekë duke mbetur i pandryshuar nga BR2016. 

 

Figura 9: Buxheti i AKPP dhe Fondi i Kompensimit të pronarëve për vitet 2016- 

2017 (000/lekë) 

 
 

IV.2. Financimi për respektimin e të drejtave të njeriut 

Në këtë seksion janë marrë në shqyrtim fondet e akorduara për tre institucione të 

pavarura me funksion kyç në monitorimin dhe garantimin e të drejtave të njeriut: 

Avokati i Popullit, Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Komisioneri 

për Mbrojtjen nga Diskriminimi.  

Për institucionin e Avokatit të Popullit në PB2017 janë akorduar gjithsej 105.5 mln 

lekë, përkatësisht po aq sa në BR2016.  Në PB2017 shpenzimet korrente në masën 

101.5 mln dhe shpenzimet kapitale ne masën 4 mil lekē janë mbajtur në të njëjtin 

nivel si në BR2016.  

Fondet për Komisionerin për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale në PB2017 janë parashikuar 63 mln lekë nga 211 mln lekë në BR2016; 

kryesisht  si rezultat i reduktimit të shpenzimeve kapitale të cilat në PB2017 janë 1 

mln lekë ulur ndjeshëm në krahasim me  149 mil lekë në BR2016. Shpenzimet 

korrente në PB2017 janë 62 mln lekë shifër kjo e barbartë me BR2016. 

Shpenzimet totale për institucionin e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi 

në PB 2017 janë parashikuar në vlerën e 38.8 mln lekë nga 38 mln lekë në BR2016, 

me një rritje 0.8 mln lekë, ose 2.1% më shumë se në BR2016. 
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Figura 10: Buxheti në vitet 2013-2017 për AP, KDIMP, dhe KMD në mln lekë

 
 
Aneks 1. Buxheti i institucioneve që lidhen me prioritetet e Integrimit Europian 

Nr. INSTITUCIONI 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Zyra e Administrimit të Buxhetit 
Gjyqësor 

1.702 2.058 2.156 2.250 2.155 

2 Prokuroria e Përgjithshme 1.337 1.663 1.673* 1.759* 1.659* 

3 Këshilli i Lartë i Drejtësisë 79.3 87.9 90.5 92.5 93 

4 Gjykata Kushtetuese 102.5 114 120.1 115.8 114 

5 Shkolla e Magjistraturës 52.4 59.6 60.5 70 64 

6 Inspektoriati i Lartë i Kontrollit dhe 
Deklarimit të Pasurisë dhe Konfliktit të 
Interesave 

83 106.5 121.8 131.8 124 

7 Policia e Shtetit 11.831 12.9 14.760* 14.565* 15.513
* 

8 Sistemi i Burgjeve 4.32 4.703 4.401* 5.263 5 

9 Shërbimi i Provës 93.2 106.3 156 176.2 181 

10 Menaxhim dhe Zhvillim i Administratës 
Publike 

56.1 110 142 540 532 

11 Komisioni i Shërbimit Civil 42.2 45.2 53.47 53.9 53.9 

12 Avokati i Popullit 87.5 131.9 95.5 105.5 105.5 

13 Komisioneri për Mbrojtjen e të 
Dhënave Personale 

42.1 47 72.5 211 63 

14 Komisioneri për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi 

33.2 37.5 37.5 38 38.8 

 
* vlera në miliardë lekë 
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