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Në mbështetje të ligjit nr. 99/2018, datë 03.12.2018, "Për Buxhetin e Shtetit të vitit
2019", Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 2, datë 06.02.2012, “Procedurat standarde
të zbatimit të buxhetit”, Udhëzimit Plotësues të Ministrit të Financave nr. 1, datë
17.01.2019 "Për Zbatimin e Buxhetit të Vitit 2019", si dhe Udhëzimi nr. 22, datë
17.11.2016, “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes
qendrore”, po ju paraqesim performancën e produkteve të buxhetit për institucionin e
Avokatit të Popullit, sipas programit buxhetor të miratuar për vitin 2019, për periudhën
Janar - Dhjetor 2019.
Programi - “Shërbimi i Avokatisë”
Buxheti i akorduar për këtë program (i vetmi program që ka institucioni i Avokatit të
Popullit) ka në bazë të tij Deklaratën e Politikës së Programit (DPP) të hartuar gjatë
procesit të PBA 2019-2021 dhe ka për qëllim arritjen e objektivave e produktit të
përcaktuar e të miratuara në dokumentin e Programit Buxhetor Afatmesëm (2019-2021).
Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve për periudhën Janar Dhjetor 2019.
Me Ligjin Nr. 99/2018, datë 03.12.2018, "Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2019", fondet e
akorduara për funksionimin e aktivitetit të institucionit të Avokatit të Popullit, sipas
artikujve, paraqiten si më poshtë:
1. Shpenzime Personeli
Fondi i akorduar për vitin 2019, për mbulimin e shpenzimeve në paga personeli ishte
90,800,000 lekë, i ndryshuar me shkresat nr. 3845/1 Prot., datë 20.03.2019, “Transferim
fonde për vitin 2019”, në 84,800,000 lekë, ndërsa realizimi është 80,492,112 lekë ose
94,90%, i buxhetit të ndryshuar, si dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore ishin në
plan 13,700,000 lekë, ndërsa realizimi është 11,157,532 lekë ose në masën 81.40% i
buxhetit. Të dyja zërat së bashku paga personeli dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore
(600+601) për vitin 2019 janë realizuar në masën 93% i buxhetit të ndryshuar. Gjatë vitit
2019, numri mesatar i punonjësve ka qenë 52.80 punonjës nga 56 punonjës që ka qenë
kufiri i miratuar me ligjin e lartpërmendur. Mosrealizimi i këtij zëri të shpenzimeve vjen

për shkak të mosplotësimit të strukturave organike si rezultat i vendeve vakant të
krijuara në fund të vitit 2018 dhe gjatë vitit 2019 nga lëvizja e punonjësve të institucionit
tonë në detyra të tjera.
Numri i punonjësve i miratuar me ligj për vitin 2019, nuk është plotësuar në të gjithë
strukturat përbërëse të tij gjatë këtyre periudhave.
Ka patur mungesa në katër/mujorin e parë:
 1- Komisioner në Seksionin për organet e administratës qendrore, të pushtetit
vendor dhe të të tretëve që veprojnë për llogari të tyre,
 1- Këshilltar,
 1- Ndihmëskomisioner në Seksionin për organet e administratës qendrore, të
pushtetit vendor dhe të të tretëve që veprojnë për llogari të tyre,
 1- Ndihmëskomisioner në Seksionin për Mbrojtjen dhe Promovimin e të
Drejtave të Fëmijëve,
 1- Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve,



1- Specialist në Sektorin e Financës dhe Prokurimeve,
1- Specialist në Sektorin për Bashkëpunimin Ndërkombëtar dhe Integrimin
Evropian
Gjatë katër/mujorit të dytë institucioni ka patur këto mungesa:
 1- Përgjegjës IT-së në Sektorin e IT dhe Pritjes së Qytetarëve,


1- Specialist i Shërbimeve ndaj Qytetarëve,



1- Specialist në Sektorin për Bashkëpunimin Ndërkombëtar dhe Integrimin
Evropian.

Gjatë katër/mujorit të tretë institucioni ka patur këto mungesa:
 1- Ndihmëskomisioner në MPKT-në ,


1- Specialist në Sektorin e Financës dhe Prokurimeve,



1- Specialist në Sektorin për Bashkëpunimin Ndërkombëtar dhe Integrimin
Evropian.

2. Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të Tjera
Fondi i akorduar për shpenzime mallra e shërbime (zëri 602) periudhën Janar – Dhjetor
2019 për shpenzime mallra dhe shërbime (zëri 602) ishte 16,500,000 lekë, i ndryshuar
me shkresë nr. 3845/1 Prot., datë 23.03.2019, “Transferim fonde për vitin 2019” në
22,500,000 lekë, ndërsa realizimi është 17,978,717 lekë ose 79.90% e buxhetit të
ndryshuar.
Për vitit 2019 shpenzimet operative, janë përdorur për pagesat e blerjeve për kancelari,
materiale pastrimi, furnizime me materiale të tjera zyre, njoftime publikime në gazeta
dhe botime, shpenzime për energjisë elektrike, ujë, Albtelecom, Vodafonë, shërbimi
postar, siguracion automjetesh, blerje karburant, shpenzime për mirëmbajtjen e
automjeteve të institucionit, dieta brenda dhe jashtë vendit, shpenzime për mirëmbajtje
ndërtimore, shpenzime për mirëmbajtje aparatura e pajisje teknike, shpenzime pritjepërcjellje të huajve, shpenzime për ekzekutim vendimeve gjyqësore, shpenzime për
pjesëmarrje në evente, shpenzime për taksa të paguara.

Fondi për transferta korente të huaja (zëri 605) për vitin 2019, ishte 1,600,000 lekë, i
ndryshuar me shkresë nr. 3078/1 Prot., datë 28.02.2019, “Transferim fonde për vitin
2019” në 1,610,000 lekë ndërsa realizimi është 1,605,206 lekë ose 97.70% i buxhetit të
ndryshuar.
Fondi për transferta buxhetore familjare dhe individë (zëri 606) për periudhën Janar Dhjetor 2019, ishte 500.000 lekë, i ndryshuar me shkresat nr. 3078/1, datë 28.02.2019,
“Transferim fonde për vitin 2019”, si dhe “Akordim fondi për pagesën pas ndërprerjes së
funksionit të fundit” nr. 4422/1, datë 01.04.2019 në 1,438,908 lekë, ndërsa realizimi
është 1,438,908 lekë ose 100% i buxhetit të ndryshuar.
3. Shpenzime në investime
Fondi i investimeve akorduar nga buxheti i shtetit është 2,000 mijë lekë, ndërsa realizimi
870 mijë lekë.
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“Blerje kondicionerësh”
Për këtë zë të investimeve siç paraqitet në tabelën mësipërme është realizuar në vlerën
prej 870,000 lekë, ose në masën 87%.
" Blerje e orendi zyre"
Për këtë zë të investimeve nuk është realizuar, pasi në momentin ku institucioni ishte në
procesin e vlerësimit dhe nisjen e procedurave për realizimin e prokurimit me objekt
Blerje orendi zyre, për shkak të fatkeqësisë natyrore (tërmetit të 26 Nëntorit), me
Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 750, datë 27.11.2019, “Për Shpalljen e gjendjes së
fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës dhe Tiranë”, si dhe shkresës së Ministrit të
Financave nr. 21920, datë 02.12.2019, “Mbi prioritetin e pagesave në kushtet e gjendjes
së shpallur të fatkeqësisë natyrore”, u konfirmua pezullimi i të gjitha procedurave të
prokurimit publik për vitin 2019, për rrjedhojë ishte e pamundur realizimi i këtij
investimi.
Bashkëlidhur këtij materiali janë evidencat e raportimit për monitorimin sipas Aneksit 1,
2 të shpenzimeve që ka kryer institucioni i Avokatit të Popullit.
Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,
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