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   REPUBLIKA E SHQIPERISË 

AGJENCIA PËR MBËSHTETJEN E SHOQËRISË CIVILE 
 
 

 
Nr. 189 Prot.           Datë 3.7.2020 
 
 
 
Lënda:  Treguesit e buxhetit të katër mujorit të I të vitit 2020  për institucionin AMSHC. 
 

  MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË  

  DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË BUXHETIT  

  DREJTORISË SË ANALIZAVE DHE POLITIKAVE BUXHETORE  

            Tiranë 

          

 
Në zbatim të Ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në 
Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, të Ligjit Nr.88/2019  “Për Buxhetin e Vitit 2020” ,  në 
zbatim të Udhëzimit të  përhershëm të  Ministrit të Financave Nr.2, datë 6.02.2012 “ Për 
proçedurat standarte të zbatimit të Buxhetit”, në zbatim te Udhëzimit plotësues nr. 2, datë 
20.01.2020 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2020,  si edhe sipas Udhëzimit nr.22 datë 17.11.2016 
”Për Procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e qeverisjes qëndrore”, 
institucioni Agjencia  për Mbështetjen e Shoqërise Civile, raporton mbi treguesit e buxhetit të 
katër mujorit të parë të vitit 2020 .  
 
Institucioni ka arritur objektivin e tij, mbështetjen financiare dhe monitorimin për projekte të 
OJF-ve sipas programeve të miratuara nga Bordi Mbikqyrës i AMSHC-së nëpërmjet menaxhimit 
me efektivitet, efiçencë dhe ekonomik të burimeve. 
 
Fondet buxhetore të akorduara për vitin 2020  janë në vlerën 123,500,000 lekë për shpenzime 
korrente dhe kapitale : 
                 në lekë 

EMËRTIMI VITI 2020    

Shp. Paga & Sig. Shoq.    16,500,000 
Shp. të tjera korrente  106,000,000 
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Shp.kapitale të brendshme      1,000,000 
Totali  123,500,000 

 
 
Institucioni AMSHC,  ka realizuar fondet buxhetore për katër mujorin e parë të vitit 2020  në 
vlerën 15,705,895  lekë.  
 
Fondi buxhetore janë realizuar respektivisht si :  
 
Artikulli “Paga” (600) është planifikuar në vlerën 13,800,000 lekë, realizuar 4,836,080  lekë. 
 
Artikulli “Kontributi Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore” (601) është planifikuar në vlerën 
2,700,000  lekë, realizuar 794,242  lekë. 
 
Fondi i Pagave dhe Sigurimeve Shoqërore (artikulli 600-601), është realizuar në zbatim të 
strukturës organizative të miratuar, me VKM nr. 769, datë 15.07.2009 dhe VKM “Për 
përcaktimin e numrit të Punonjësve me kontratë të Përkohshme për vitin 2020  në njësitë e 
qeverisjes qendrore”. Gjatë vitit 2020, numri mesatar i punonjësve është realizuar 16 punonjës 
faktik nga 16 punonjës të miratuar në strukturë, si dhe dy  punonjës me kontratë të përkohshme. 
 
Artikulli “Mallra dhe Shërbime” (602) është planifikuar në vlerën 5,000,000 lekë, realizuar 
1,085,573  lekë. 
 
Në realizimin e shpenzimeve operative, AMSHC është  mbështetur në një shpërndarje sa më 
racionale të kërkesave, të cilat lidhen me: 
 
- Realizimin e shpenzimeve të detyrueshme  ndaj shtetit, si detyrime taksa e tatime, energji 
elektrike, ujë, shërbime postare e telefonike, në funksion të një veprimtarie normale 
institucionale. 
 
- Kyerjen e blerjeve dhe prokurimeve të mallrave dhe shërbimeve me të tretë për nevoja të 
AMSHC.  
 
- Krijimin e facilitetit për udhëtime pune brenda dhe jashtë vendit me fokus rritjen e kapaciteteve 
të stafit, rritjen e bashkëpunimit me OJF-të, me organizatat e shoqërisë civile si dhe shkëmbimin 
e eksperiencave dhe praktikave më të mira me vendet e rajonit dhe më gjërë.  
 
Artikulli “Transferime Korrente të Brendshme” (604), është planifikuar në vlerën 101,000,000 
lekë, realizuar 8,990,000  lekë.  
 
Ky është dhe zëri më me peshë në strukturën e buxhetit të AMSHC-së, duke qenë se dhe misioni 
i këtij institucioni ka si qëllim kryesor financimin e Shoqërisë Civile me Grante për 
projektpropozimet të OJF-ve  përfituese si dhe mbështetjen teknike të OSHC-ve në vend. 
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Në realizimin e këtij zëri, AMSHC-ja  ka vazhduar me monitorimin dhe \ disbursimet e mbetura 
të Thirrjes 12. 
 
 
Artikulli “Investime” (231) është planifikuar në vlerën 1,000,000 lekë, për blerje pajisje  
elektroniuke dhe zyre . 
 
Në realizimin e zërave buxhetore të planifikuar për Vitin 2020 , AMSHC ka zbatuar me 
korrektësi të gjitha detyrimet që rrjedhin nga Ligji nr. 10093, datë 09.03.2009 ”Për Organizimin 
dhe Funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”, si dhe legjislacionin 
admnistrativo-financiar në fuqi.  
 

 

         
      

 

             DREJTOR EKZEKUTIV 
 

Andi KANANAJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konceptoi : Leonida Hasa   

Përgj. Sek. të Financës&Kontrollit të Brendshëm  

 

 

 


