
Buxheti i Projektit

Lloji i Kostos Çmimi për Njësi

Buxheti i 

përgjithshëm i 

projektit në 

euro

Buxheti i 

kërkuar nga 

DKRS

Viti i parë - 

Shpjegim: Projekti 

do te zbatohet ne 

vitin e 

parë/tremujaori 

sipas thirrjes, 

prandaj ketu 

përshkruhet 

kolona"Buxheti i 

kërkuar nga 

Komuna"

Shpjegim i Zerave Buxhetor: llogaritja e çmimeve dhe kostoja totale, sipas aktiviteteve për 

të cilat zbatohet paragrafi. Jane disa shembuj si mund ti plotesoni/ buxhetin sipas 

aktiviteteve 

1. Burimet Njerzore

1.1.1. Menaxheri i projektit

1.1.2. Administratori 

1.1.3.

Gjithsesj 1.1. 0 0 0

1.2.1.Kontrata e Shërbimit me aktivitete 

Kontraktor nr 1

P.Sh: Kontrata e lidhur me kontraktorin 1, periudha 2 mujore dhe  kostoja  e parashikuarx 
euro

1.2.2.Kontrata e Shërbimit me aktivitete 
Kontraktor nr 2

1.2.2.Kontrata e Shërbimit me aktivitete 
Kontraktor nr 3

Gjithsejte 1.2. 0 0 0

Gjithesejte 1 ( 1.1+1.2) 0 0 0

P.Sh: Ekipi i projektit do të mbajë një nga aktivitetet jashtë zyrës kryesore dhe ka siguruar 
10 bileta te autobusit me kosto prej  x euro

P.Sh: Ekipi i projektit do të mbajë një nga aktivitetet jashtë Kosoves dhe janë paguar x 
mëditje në vlerë prej x euro. Kostoja totale x euro 

2.3. Akomodimi

Gjithesijte 2: 0 0 0

3. MALLRAT

3.1. Furnizimi me 

3.2. Furnizimi me

3.3. Furnizimi me material promovues,etj

Gjithesij 3: 0 0 0

P.Sh: Kostoja e dizajnit grafik është x euro, shtypja e materialeve x euro, duhet printuar x 
kopje, kosotja totale x euro.

Gjithsej 4: 0 0 0

5.3.

Gjithsejte 5 0 0 0

TOTALI (1+2+3+4+5) 0 0 0

I. Burimet vetanake 

II. Autoritetet e tjera publike - qendrore 

III. Autoritetet komunale 0

IV. Tjera 

TOTALI  (I+II+III+IV) 0

KOSTOJA E PERGJITHSHME E 

PROJEKTIT NGA TE GJITHA BURIMET
0 0 0

Shumat e Burimeve Tjera të Financimit 6. BURIMET E FINANCIMIT TË TJERA 

2.1. Kostoja e transportit me autobus 

2.2. Mëditjet për anëtarët e ekipit të projektit 

4. Kostot tjera ( fushata, intervistimi, kostoja e monitorimit te implementimit te projektit, kostot tjera qe jane te lidhura direkt me projektin

4.1. Pergaditja e materialeve promovuese

4.2. Kosotja e organizimnit te mbajtjes se intervisitmeve 

5.2. Shërbimet e kontabilitetit për projektin 

5.1. Pagesa e hapsires me qira gjate kohes se implementimit te 

projektit  

 B) Shpenzimet indirekte (jane kostot që ja në të lidhura në mënyrë indirekte me zbatimin e projektit, përqindja e deri në [një limit përqindje për këtë linjë buxhetore nëse ka] nga vlera e buxhe tit të projektit kërkuar nga 

[ofr uesi mbeshtejes finan ciare]) 5. Shpenzimet e Kryerjes se Operacioneve

A) Kostot Direkte( specifiko shpenzimet qe jane te lidhura direkt me projektin) 

1.2.. Kontratat e shërbimeve ( nëse aplikohet)   

Shënim: Ju lutemi jepni emrat dhe mbiemrat e njerëzve të cilët do të marrin kompensim për këtë punë.

1.1. PAGAT ( specifiko kostot e pagave dhe perfitimeve per punonjesit) . Ju lutemi jepni emrat dhe mbiemrat e personave qe do 

te paguhetn, periudhen si dhe titullin e punës.

2. Udhetimi

Emri i Projektit / Programit:  

REPUBLIKA E KOSOVËS ●REPUBLIKA KOSOVO ●REPUBLIC OF KOSOVA

KOMUNA E FERIZAJT ●OPŠTINA UROŠEVAC ●MUNICIPALITY OF FERIZAJ  

http://kk.rks-gov.net/ferizaj/

KOMUNA E FERIZAJT

DREJTORIA E KULTURËS RINISË DHE SPORTIT


