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MINISTRISË SË DREJTËSISË

Në zbatim të Ligjit nr.137/2020 “Për buxhetitn e viti 2021”, udhëzimit nr.2, datë 06.02.2012 “Për
procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” dhe udhëzimit nr.9, datë 20.03.2018 “Për procedurat
standarde të zbatimit të buxhetit”, ju dërgojmë raportet e monisotimeve për vitin 2021.
Gjatë periudhës Janar-Gusht 2021, programi Instituti i Mjekësisë Ligjore, ka realizuar punën dhe
politikën e tij e ka mbështetur mbi një qëllim, konkretisht:

Qëllimi – Përmirësimi në fushën e toksikologjisë dhe të anatomisë pathologjike, duke u përafruar
me standardet metodike dhe tekniko-shkencore të analogëve të Bashkimit Europian..

Nga ana tjetër, IML ka përmbushur politikën e programit të vet duke shfrytëzuar fondet e miratuara
në buxhetin e vitit 2021. Gjatë periudhës Janar-Gusht 2021, ka patur shtesa apo pakësime nga buxheti
fillestar në nivel programi, ku vlerat paraqiten:
Buxheti Janar-Gusht 2021
Buxheti (sipas planit)
Buxheti (sipas planit të rishikuar)
Plani progresiv (Janar-Gusht 2021)
Realizimi faktik (Janar-Gusht 2021)

81,000,000 lekë
81,200,000 lekë
55,200,000 lekë
38,507,082 lekë

Sa i takon buxhetit në nivel artikulli, gjatë periudhës Janar-Gusht 2021, nuk ka pasur ndryshime.
Buxheti në nivel artikulli gjatë periudhës Janar-Gusht 2021, paraqiten si më poshtë:
Artikulli 600 (Paga)
Buxheti (sipas planit)
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Buxheti (sipas planit të rishikuar)
Plani progresiv (Janar-Gusht 2021)
Realizimi faktik (Janar-Gusht 2021)

33,000,000 lekë
21,600,000 lekë
20,430,789 lekë

Gjatë periudhës Janar-Gusht 2021, IML ka realizuar Shpenzimet për paga (600) në masën 94%,
kjo pasi deri në muajin Gusht kemi pasur 3 vende vakante, 1 ekspert mjeko-ligjor dhe 1 psikiatërligjor me kategori page III-a/1 dhe një Specialist Financë-Buxheti me kategori page IV-a.

Artikulli 601 (Sigurime shoqërore)
Buxheti (sipas planit)
Buxheti (sipas planit të rishikuar)
Plani progresiv (Janar-Gusht 2021)
Realizimi faktik (Janar-Gusht 2021)

6,000,000 lekë
6,000,000 lekë
4,400,000 lekë
3,398,114 lekë

Shpenzime per kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore në masën 77%, kjo pasi deri
në muajin Gusht kemi pasur 3 vende vakante, 1 ekspert mjeko-ligjor dhe 1 psikiatër-ligjor me
kategori page III-a/1 dhe një Specialist Financë-Buxheti me kategori page IV-a.

Artikulli 602 (Mallra dhe shërbime të tjera)
Buxheti (sipas planit)
41,000,000 lekë
Buxheti (sipas planit të rishikuar)
41,000,000 lekë
Plani progresiv (Janar-Gusht 2021)
28,000,000 lekë
Realizimi faktik (Janar-Gusht 2021)
14,569,259 lekë
Shpenzimet operative (602) janë realizuar në masën 52%. Kjo pasi një pjesë të konsiderueshme
të fondeve në zërin 602, e zë kontrata për vblerje reagent dhe materiale laboratorike, e cila është
ngurtëzuar në thesar dhe pritet të lëvrohet malli për të vazhduar më tëj me likujdimin. Gjithashtu
dhe kontrata të tjera mirëmbajtje, si mirëmbajtje pajisje kompjuterike, mirëmbajtje ëebsite dhe
menaxhimit të akteve, dezinfektim dhe deratizim ej. janë në process, të ngurtësuara.

Artikulli 606 (Trans per Buxh. Fam. & Individ )
Buxheti (sipas planit)
0 lekë
Buxheti (sipas planit të rishikuar)
200.000 lekë
Plani progresiv (Janar-Gusht 2021)
200.000 lekë
Realizimi faktik (Janar-Gusht 2021)
108,920 lekë
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Artikulli 231 (Investime-Kapitale të trupëzuara)
Buxheti (sipas planit)
1,000,000 lekë
Buxheti (sipas planit të rishikuar)
1,000,000 lekë
Plani progresiv (Janar-Gusht 2021)
1,000,000 lekë
Realizimi faktik (Janar-Gusht 2021)
945,600 lekë

Për vitin aktual, investimi i parashikuara me fonde të financuara nga Buxheti i Shtetit, është:
Projekti me kod 18AR103 “Blerje pajisje autopsie dhe laboratorike”, dhe është realizuar.
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