
  
 

 
 

Komuna – Ferizajt 
 Plani i organizimit të dëgjimeve buxhetore për vitin 2022 

 

Para- 
përgatitore 

Aktiviteti  Masat që duhet ndermare  Stafi përgjegjës Stafi 
përkrahës/suportues  

Korniza 
kohore / 
Vendi she 
Koha  

 Veprim i 
ndërmarr: 
PO / JO 

Vendimi për Grupin punues për përgatitjen e Project 
Buxhetit të komunës për vitin 2023 

Kryetari merr vendim për 
themelimin e grupit punues për 
hartimin e Project Buxhetit te 
komunës për vitin 2022 
 
 

Kryetari i 
komunës  
 
Drejtorët e 
drejtorive 
komunale – 
delegojnë 
përfaqësuesit në 
grupin punues   

Zyra për Informim  
Zyra Ligjore 
Zyra e IT-së 
Zyrtarët e drejtorive 
komunale 
Anëtarët e KPF-së 
Anëtarët e Komitetit për 
Komunitete Grupi i 
Grave Asamnbeiste 
 

Korrik   

Aktivitetet e 
përgjithshme  

      

Hartimi i Planit të Brendshëm 
 

Finalizim i Planit të brendshëm i 
organizimit të dëgjimeve 
buxhetore  
 
 

Sebahate Ajeti-
Sadiku(Drejtoria 
e Financave) 
Shyhrete 
Topalli(ZIP) 

Përfaqësuesit e 
drejtorive të drejtorive 
komunale ( anëtarë të 
Grupit punues);  
Anëtarë të KPF-së dhe 
Komitetit për 
Komunitete. 

20-30.07.2022, 
Ferizaj  

 

Mbajtja e dëgjimeve buxhetore  
 

Përgatitja e njoftimit 
 

 Sebahate Ajeti-
Sadiku(Drejtoria 
e Financave) 

   

REPUBLIKA E KOSOVËS ● REPUBLIKA KOSOVA ● REPUBLIC OF KOSOVO 

KOMUNA E FERIZAJT ● OPŠTINA UROŠEVAC ● MUNICIPALITY OF FERIZAJ 

KOMUNA E FERIZAJT ● OPŠTINA UROŠEVAC ● MUNICIPALITY OF FERIZAJ 



Shyhrete 

 Caktimi i procesmbajtësit 
Shyhrete Topalli  

Shyhrete Topalli  
(ZIP) në 
koordinim me 
Grupin Punues 

   

 Publikimi i njoftimit 
 

Në koordinim 
me IT 

   

 Format dhe teknikat e informimit 
të qytetarëve për mbajtjen e 
dëgjimeve buxhetore;  

Shyhrete Topalli 
(ZIP) në 
koordinim me 
Grupin Punues 
si dhe Drejtorin 
financa 

   

Dëgjimi 1  Dëgjimi Publik në qytetin e Ferizajt 

SHFMU,,Ahmet Hoxha” 

Njoftimi për organizimin e 
dëgjimit buxhetor në ueb faqen e 
komunës; 
 

Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim  

Zyra për Informim  
Zyra Ligjore 
Zyra e IT-së 
Zyrtarët e drejtorive 
komunale 
Anëtarët e KPF-së 
Anëtarët e Komitetit për 
Komunitete 
 Grupi i Grave 
Asamnbeiste 
 

02.08.2022 
Ora 17:00 

 

 
 

Njoftimi në mediat lokale 
 

Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim 

 8-14 ditë para 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor  

 

 
 

Njoftimi në lokalitet, në vendet më 
të frekuentuara të lokalitetit;  
Njoftimi në rrjetet sociale; 
Forma dhe mënyra tjera të 
njoftimit (nëse aplikohen). 
 
 
 

Grupi punues 
(drejtoria 
financa) në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim 

 8-14 ditë para 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor 

 



 Emailat e zyrtarëve për pranimin  
kërkesave, komenteve dhe 
sugjerimeve për Projekt buxhetin e 
komunës për vitin 2023 
Sebahate.sadiku@rks-gov.net 
Info.ferizaj@rks-gov.net 

Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim 

 Ditën e 
njoftimit për 
mbajtjen e 
dëgjimit 
buxhetor  

 

 Publikimi i draft Projekt buxhetit të 
komunës në ueb faqen e komunës 
dhe në linkun e konsultimeve 
publike. 

Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim dhe IT 

 Ditën e 
njoftimit për 
mbajtjen e 
dëgjimit 
buxhetor 

 

 
 

Sigurimi i përkthimit nëse 
prezantimi është në gjuhën shqipe 
etj. 
 

Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim dhe 
Drejtorin e 
Administratës 
(sigurimi i 
përkthyesve). 

 Para mbajtës 
së dëgjimit 
buxhetor  

 

 Caktimi i procesmbajtësit 
Shyhrete Topalli 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa  në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim  

 Para mbajtës 
së dëgjimit 
buxhetor 

 

 Mbajtja e procesverbalit  
Shyhrete Topalli 
 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa  në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim 

 Gjatë procesit 
të dëgjimit 
buxhetor  

 

 Hartimi i raportit nga dëgjimi 
buxhetor  

Grupi punues / 
Drejtoria e 
Financave 

 15-30 ditë pas 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor  

 

  Dërgimi i raportit nga dëgjimi 
buxhetor në Kuvendin e Komunës 

Grupi punues / 
Drejtoria e 
Financave 

 Shtator - 7 
ditë para 
mbajtjes së 

 

mailto:Sebahate.sadiku@rks-gov.net
mailto:Info.ferizaj@rks-gov.net


seancës të 
kuvendit të 
komunës  

  Publikimi i Raportit nga dëgjimi 
buxhetor  

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim  

 5 ditë pas 
finalizimit të 
Raportit të 
dëgjimit 
buxhetor  

 

 
 
Dëgjimi 2 

Dëgjimi Publik në qytetein e Ferizajt 

SHFMU,,Astrit Bytyçi” 

Njoftimi 8-14 ditë përpara 
organizimit të dëgjimit buxhetor 
në ueb faqen e komunës; 
 

Komiteti për 
Politikë dhe 
Financa në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) dhe 
Zyrën për 
Informim 

Zyra për Informim  
Zyra Ligjore 
Zyra e IT-së 
Zyrtarët e drejtorive 
komunale 
Anëtarët e KPF-së 
Anëtarët e Komitetit për 
Komunitete 
 Grupi i Grave 
Asamnbeiste 
 

02.08.2022 
Ora 19:00 

 

 Njoftimi në mediat lokale 
 

KPF në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) dhe 
Zyrën për 
Informim 

 8-14 ditë para 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor  

 

 Njoftimi në lokalitet, në vendet më 
të frekuentura të lokalitetit; 
Njoftimi në rrjetet sociale; Forma 
dhe mënyra tjera të njoftimit (nëse 
aplikohen). 
 
 
 

Komiteti për 
Politikë dhe 
Financa në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) dhe 
Zyrën për 
Informim 

 8-14 ditë para 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor 

 

 Emailat e zyrtarëve për pranimin  
kërkesave, komenteve dhe 
sugjerimeve për Projekt buxhetin e 
komunës për vitin 2023 
 

Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) në 
koordinim me 

 Ditën e 
njoftimit për 
mbajtjen e 
dëgjimit 
buxhetor  

 



Sebahate.sadiku@rks-gov.net 

Info.ferizaj@rks-gov.net 
 
 

Zyrën për 
Informim 

 Publikimi i draft Projekt buxhetit të 
komunës në ueb faqen e komunës 
dhe në linkun e konsultimeve 
publike.  

Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim dhe IT 

 Ditën e 
njoftimit për 
mbajtjen e 
dëgjimit 
buxhetor 

 

 Sigurimi I përkthimit nëse 
prezantimi është në gjuhën shqipe 
etj. 
 

KPF në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) dhe ZIP 
përmes  
Drejtorisë së  
Administratës 
(sigurimi i 
përkthyesve). 

 Para mbajtës 
së dëgjimit 
buxhetor  

 

 Caktimi i procesmbajtësit 
 
Shyhrete Topalli   

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa  në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim  

 Para mbajtës 
së dëgjimit 
buxhetor 

 

 Shyhrete Topalli Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa  në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim 

 Gjatë procesit 
të dëgjimit 
buxhetor  

 

 Hartimi i raportit nga dëgjimi 
buxhetor 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa  

 15-30 ditë pas 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor  

 

 Dërgimi i raportit nga dëgjimi 
buxhetor në Kuvendin e Komunës 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa 

 Shtator - 7 
ditë para 
mbajtjes së 
seancës të 

 

mailto:Sebahate.sadiku@rks-gov.net
mailto:Info.ferizaj@rks-gov.net


kuvendit të 
komunës  

  Publikimi i Raportit nga dëgjimi 
buxhetor  

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim  

 5 ditë pas 
finalizimit të 
Raportit të 
dëgjimit 
buxhetor  

 

Dëgjimi 3 Dëgjimi Publik në Greme 

SHFMU,,Jeta e Re” 

Njoftimi 8-14 ditë përpara 
organizimit të dëgjimit buxhetor 
në ueb faqen e komunës; 
 

Komiteti për 
Politikë dhe 
Financa në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) dhe 
Zyrën për 
Informim 

Zyra për Informim  
Zyra Ligjore 
Zyra e IT-së 
Zyrtarët e drejtorive 
komunale 
Anëtarët e KPF-së 
Anëtarët e Komitetit për 
Komunitete 
 Grupi i Grave 
Asamnbeiste 
 

 
03.08.2022 
 
Ora 17:00 

 

 Njoftimi në mediat lokale 
 

KPF në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) dhe 
Zyrën për 
Informim 

 8-14 ditë para 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor  

 

 Njoftimi në lokalitet, në vendet më 
të frekuentura të lokalitetit; 
Njoftimi në rrjetet sociale; Forma 
dhe mënyra tjera të njoftimit (nëse 
aplikohen). 
 
 
 

Komiteti për 
Politikë dhe 
Financa në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
ekonomi dhe 
financa) dhe 
Zyrën për 
Informim 

 8-14 ditë para 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor 

 

 Emailat e zyrtarëve për pranimin  
kërkesave, komenteve dhe 
sugjerimeve për Projekt buxhetin e 
komunës për vitin 2023 

Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) në 
koordinim me 

 Ditën e 
njoftimit për 
mbajtjen e 

 



Sebahate.sadiku@rks-gov.net 
Info.ferizaj@rks-gov.net 
   
 

Zyrën për 
Informim 

dëgjimit 
buxhetor  

 Publikimi i draft Projekt buxhetit të 
komunës në ueb faqen e komunës 
dhe në linkun e konsultimeve 
publike.  

Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim dhe IT 

 Ditën e 
njoftimit për 
mbajtjen e 
dëgjimit 
buxhetor 

 

 Sigurimi I përkthimit nëse 
prezantimi është në gjuhën shqipe 
etj. 
 

KPF në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) dhe ZIP 
përmes  
Drejtorisë së  
Administratës 
(sigurimi i 
përkthyesve). 

 Para mbajtës 
së dëgjimit 
buxhetor  

 

 Caktimi i procesmbajtësit 
 
Shyhrete Topalli   

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa  në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim  

 Para mbajtës 
së dëgjimit 
buxhetor 

 

 Mbajtja e procesverbalit 
Shyhrete Topalli 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa  në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim 

 Gjatë procesit 
të dëgjimit 
buxhetor  

 

 Hartimi i raportit nga dëgjimi 
buxhetor 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa  

 15-30 ditë pas 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor  

 

 Dërgimi i raportit nga dëgjimi 
buxhetor në Kuvendin e Komunës 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa 

 Shtator - 7 
ditë para 
mbajtjes së 
seancës të 

 

mailto:Sebahate.sadiku@rks-gov.net
mailto:Info.ferizaj@rks-gov.net


kuvendit të 
komunës  

  Publikimi i Raportit nga dëgjimi 
buxhetor  

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim  

 5 ditë pas 
finalizimit të 
Raportit të 
dëgjimit 
buxhetor  

 

Dëgjimi 4 Dëgjimi Publik në Nerodime e Epërme 

SHFMU,,Konstandin Kristoforidhi’’ 

Njoftimi 8-14 ditë përpara 
organizimit të dëgjimit buxhetor 
në ueb faqen e komunës; 
 

Komiteti për 
Politikë dhe 
Financa në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) dhe 
Zyrën për 
Informim 

Zyra për Informim  
Zyra Ligjore 
Zyra e IT-së 
Zyrtarët e drejtorive 
komunale 
Anëtarët e KPF-së 
Anëtarët e Komitetit për 
Komunitete 
 Grupi i Grave 
Asamnbeiste 
 

13.08.2022 
Ora 19:00 

 

 Njoftimi në mediat lokale 
 

KPF në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
ekonomi dhe 
financa) dhe 
Zyrën për 
Informim 

 8-14 ditë para 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor  

 

 Njoftimi në lokalitet, në vendet më 
të frekuentura të lokalitetit; 
Njoftimi në rrjetet sociale; Forma 
dhe mënyra tjera të njoftimit (nëse 
aplikohen). 
 
 
 

Komiteti për 
Politikë dhe 
Financa në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) dhe 
Zyrën për 
Informim 

 8-14 ditë para 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor 

 

 Emailat e zyrtarëve për pranimin  
kërkesave, komenteve dhe 
sugjerimeve për Projekt buxhetin e 
komunës për vitin 2023 

Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) në 
koordinim me 

 Ditën e 
njoftimit për 
mbajtjen e 

 



Sebahate.sadiku@rks-gov.net 
Info.ferizaj@rks-gov.net 
 

Zyrën për 
Informim 

dëgjimit 
buxhetor  

 Publikimi i draft Projekt buxhetit të 
komunës në ueb faqen e komunës 
dhe në linkun e konsultimeve 
publike.  

Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim dhe IT 

 Ditën e 
njoftimit për 
mbajtjen e 
dëgjimit 
buxhetor 

 

 Sigurimi I përkthimit nëse 
prezantimi është në gjuhën shqipe 
etj. 
 

KPF në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) dhe ZIP 
përmes  
Drejtorisë së  
Administratës 
(sigurimi i 
përkthyesve). 

 Para mbajtës 
së dëgjimit 
buxhetor  

 

 Caktimi i procesmbajtësit 
Shyhrete Topalli   

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa  në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim  

 Para mbajtës 
së dëgjimit 
buxhetor 

 

 Mbajtja e procesverbalit 
Shyhrete Topalli  

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa  në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim 

 Gjatë procesit 
të dëgjimit 
buxhetor  

 

 Hartimi i raportit nga dëgjimi 
buxhetor 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Ekonomi dhe 
Financa  

 15-30 ditë pas 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor  

 

 Dërgimi i raportit nga dëgjimi 
buxhetor në Kuvendin e Komunës 

Grupi punues / 
dhe Drejtoria e  
Financave 

 Shtator - 7 
ditë para 
mbajtjes së 
seancës të 
kuvendit të 
komunës  

 

mailto:Sebahate.sadiku@rks-gov.net
mailto:Info.ferizaj@rks-gov.net


  Publikimi i Raportit nga dëgjimi 
buxhetor  

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim  

 5 ditë pas 
finalizimit të 
Raportit të 
dëgjimit 
buxhetor  

 

Dëgjimi 5 Dëgjimi Publik në Komogllavë  

SHFMU,,Besim Rexhepi”   

Njoftimi 8-14 ditë përpara 
organizimit të dëgjimit buxhetor 
në ueb faqen e komunës; 
 

Komiteti për 
Politikë dhe 
Financa në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
ekonomi dhe 
financa) dhe 
Zyrën për 
Informim 

Zyra për Informim  
Zyra Ligjore 
Zyra e IT-së 
Zyrtarët e drejtorive 
komunale 
Anëtarët e KPF-së 
Anëtarët e Komitetit për 
Komunitete 
 Grupi i Grave 
Asamnbeiste 
 

 
04.08.2022 
 
Ora 17:00 

 

 Njoftimi në mediat lokale 
 

KPF në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) dhe 
Zyrën për 
Informim 

 8-14 ditë para 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor  

 

 Njoftimi në lokalitet, në vendet më 
të frekuentura të lokalitetit; 
Njoftimi në rrjetet sociale; Forma 
dhe mënyra tjera të njoftimit (nëse 
aplikohen). 
 
 
 

Komiteti për 
Politikë dhe 
Financa në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
ekonomi dhe 
financa) dhe 
Zyrën për 
Informim 

 8-14 ditë para 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor 

 

 Emailat e zyrtarëve për pranimin  
kërkesave, komenteve dhe 
sugjerimeve për Projekt buxhetin e 
komunës për vitin 2023 
Sebahate.sadiku@rks-gov.net 
Info.ferizaj@rks-gov.net 

Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim 

 Ditën e 
njoftimit për 
mbajtjen e 
dëgjimit 
buxhetor  

 

mailto:Sebahate.sadiku@rks-gov.net


 Publikimi i draft Projekt buxhetit të 
komunës në ueb faqen e komunës 
dhe në linkun e konsultimeve 
publike.  

Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim dhe IT 

 Ditën e 
njoftimit për 
mbajtjen e 
dëgjimit 
buxhetor 

 

 Sigurimi I përkthimit nëse 
prezantimi është në gjuhën shqipe 
etj. 
 

KPF në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) dhe ZIP 
përmes  
Drejtorisë së  
Administratës 
(sigurimi i 
përkthyesve). 

 Para mbajtës 
së dëgjimit 
buxhetor  

 

 Caktimi i procesmbajtësit 
Shyhrete Topalli 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa  në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim  

 Para mbajtës 
së dëgjimit 
buxhetor 

 

 Mbajtja e procesverbalit 
Shyhrete Topalli 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa  në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim 

 Gjatë procesit 
të dëgjimit 
buxhetor  

 

 Hartimi i raportit nga dëgjimi 
buxhetor 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa  

 15-30 ditë pas 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor  

 

 Dërgimi i raportit nga dëgjimi 
buxhetor në Kuvendin e Komunës 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa 

 Shtator - 7 
ditë para 
mbajtjes së 
seancës të 
kuvendit të 
komunës  

 

  Publikimi i Raportit nga dëgjimi 
buxhetor  

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa në 

 5 ditë pas 
finalizimit të 
Raportit të 

 



koordinim me 
Zyrën për 
Informim  

dëgjimit 
buxhetor  

Dëgjimi 6  

 

Dëgjimi Publik në Sojevë 

Njoftimi 8-14 ditë përpara 
organizimit të dëgjimit buxhetor 
në ueb faqen e komunës; 
 

Komiteti për 
Politikë dhe 
Financa në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) dhe 
Zyrën për 
Informim 

Zyra për Informim  
Zyra Ligjore 
Zyra e IT-së 
Zyrtarët e drejtorive 
komunale 
Anëtarët e KPF-së 
Anëtarët e Komitetit për 
Komunitete 
 Grupi i Grave 
Asamnbeiste 
 

04.08.2022 
Ora 19:00 

 

 Njoftimi në mediat lokale 
 

KPF në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) dhe 
Zyrën për 
Informim 

 8-14 ditë para 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor  

 

 Njoftimi në lokalitet, në vendet më 
të frekuentura të lokalitetit; 
Njoftimi në rrjetet sociale; Forma 
dhe mënyra tjera të njoftimit (nëse 
aplikohen). 
 
 
 

Komiteti për 
Politikë dhe 
Financa në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
ekonomi dhe 
financa) dhe 
Zyrën për 
Informim 

 8-14 ditë para 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor 

 

 Emailat e zyrtarëve për pranimin  
kërkesave, komenteve dhe 
sugjerimeve për Projekt buxhetin e 
komunës për vitin 2023 
Sebahate.sadiku@rks-gov.net 
Info.ferizaj@rks-gov.net 

Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim 

 Ditën e 
njoftimit për 
mbajtjen e 
dëgjimit 
buxhetor  

 

 Publikimi i draft Projekt buxhetit të 
komunës në ueb faqen e komunës 
dhe në linkun e konsultimeve 
publike.  

Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) në 
koordinim me 

 Ditën e 
njoftimit për 
mbajtjen e 

 

mailto:Sebahate.sadiku@rks-gov.net


Zyrën për 
Informim dhe IT 

dëgjimit 
buxhetor 

 Sigurimi I përkthimit nëse 
prezantimi është në gjuhën shqipe 
etj. 
 

KPF në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
ekonomi dhe 
financa) dhe ZIP 
përmes  
Drejtorisë së  
Administratës 
(sigurimi i 
përkthyesve). 

 Para mbajtës 
së dëgjimit 
buxhetor  

 

 Caktimi i procesmbajtësit 
Shyhrete Topalli 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa  në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim  

 Para mbajtës 
së dëgjimit 
buxhetor 

 

 Mbajtja e procesverbalit 
Shyhrete Topalli 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa  në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim 

 Gjatë procesit 
të dëgjimit 
buxhetor  

 

 Hartimi i raportit nga dëgjimi 
buxhetor 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa  

 15-30 ditë pas 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor  

 

 Dërgimi i raportit nga dëgjimi 
buxhetor në Kuvendin e Komunës 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa 

 Shtator - 7 
ditë para 
mbajtjes së 
seancës të 
kuvendit të 
komunës  

 

  Publikimi i Raportit nga dëgjimi 
buxhetor  

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim  

 5 ditë pas 
finalizimit të 
Raportit të 
dëgjimit 
buxhetor  

 



Dëgjimi 7 Dëgjimi Publik në Talinoc i Muhaxherëve 

 

Njoftimi 8-14 ditë përpara 
organizimit të dëgjimit buxhetor 
në ueb faqen e komunës; 
 

Komiteti për 
Politikë dhe 
Financa në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) dhe 
Zyrën për 
Informim 

Zyra për Informim  
Zyra Ligjore 
Zyra e IT-së 
Zyrtarët e drejtorive 
komunale 
Anëtarët e KPF-së 
Anëtarët e Komitetit për 
Komunitete 
 Grupi i Grave 
Asamnbeiste 
 

05.08.2022 
Ora 19:00 

 

 Njoftimi në mediat lokale 
 

KPF në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) dhe 
Zyrën për 
Informim 

 8-14 ditë para 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor  

 

 Njoftimi në lokalitet, në vendet më 
të frekuentura të lokalitetit; 
Njoftimi në rrjetet sociale; Forma 
dhe mënyra tjera të njoftimit (nëse 
aplikohen). 
 
 
 

Komiteti për 
Politikë dhe 
Financa në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
ekonomi dhe 
financa) dhe 
Zyrën për 
Informim 

 8-14 ditë para 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor 

 

 Emailat e zyrtarëve për pranimin  
kërkesave, komenteve dhe 
sugjerimeve për Projekt buxhetin e 
komunës për vitin 2023 
Sebahate.sadiku@rks-gov.net 

Info.ferizaj@rks-gov.net 

 

Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim 

 Ditën e 
njoftimit për 
mbajtjen e 
dëgjimit 
buxhetor  

 

 Publikimi i draft Projekt buxhetit të 
komunës në ueb faqen e komunës 
dhe në linkun e konsultimeve 
publike.  
 

Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim dhe IT 

 Ditën e 
njoftimit për 
mbajtjen e 
dëgjimit 
buxhetor 

 

mailto:Sebahate.sadiku@rks-gov.net


 Sigurimi i përkthimit nëse 
prezantimi është në gjuhën shqipe 
etj. 
 

KPF në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) dhe ZIP 
përmes  
Drejtorisë së  
Administratës 
(sigurimi i 
përkthyesve). 

 Para mbajtës 
së dëgjimit 
buxhetor  

 

 Caktimi i procesmbajtësit 
Shyhrete Topalli 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa  në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim  

 Para mbajtës 
së dëgjimit 
buxhetor 

 

 Caktimi i procesmbajtësit 
Shyhrete Topalli 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa  në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim 

 Gjatë procesit 
të dëgjimit 
buxhetor  

 

 Hartimi i raportit nga dëgjimi 
buxhetor 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa  

 15-30 ditë pas 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor  

 

 Dërgimi i raportit nga dëgjimi 
buxhetor në Kuvendin e Komunës 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa 

 Shtator - 7 
ditë para 
mbajtjes së 
seancës të 
kuvendit të 
komunës  

 

  Publikimi i Raportit nga dëgjimi 
buxhetor  

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim  

 5 ditë pas 
finalizimit të 
Raportit të 
dëgjimit 
buxhetor  

 

Dëgjimi 9 Dëgjimi Publik në Surqinë 

 

Njoftimi 8-14 ditë përpara 
organizimit të dëgjimit buxhetor 
në ueb faqen e komunës; 

Komiteti për 
Politikë dhe 
Financa në 

Zyra për Informim  
Zyra Ligjore 
Zyra e IT-së 

06.08.2022 
Ora 17:00 

 



 koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
ekonomi dhe 
financa) dhe 
Zyrën për 
Informim 

Zyrtarët e drejtorive 
komunale 
Anëtarët e KPF-së 
Anëtarët e Komitetit për 
Komunitete 
 Grupi i Grave 
Asambleiste  
 

 Njoftimi në mediat lokale 
 

KPF në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) dhe 
Zyrën për 
Informim 

 8-14 ditë para 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor  

 

 Njoftimi në lokalitet, në vendet më 
të frekuentura të lokalitetit; 
Njoftimi në rrjetet sociale; Forma 
dhe mënyra tjera të njoftimit (nëse 
aplikohen). 
 
 
 

Komiteti për 
Politikë dhe 
Financa në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) dhe 
Zyrën për 
Informim 

 8-14 ditë para 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor 

 

 Emailat e zyrtarëve për pranimin  
kërkesave, komenteve dhe 
sugjerimeve për Projekt buxhetin e 
komunës për vitin 2023 
Sebahate.sadiku@rks-gov.net 

Info.ferizaj@rks-gov.net 

Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim 

 Ditën e 
njoftimit për 
mbajtjen e 
dëgjimit 
buxhetor  

 

 Publikimi i draft Projekt buxhetit të 
komunës në ueb faqen e komunës 
dhe në linkun e konsultimeve 
publike.  
 

Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim dhe IT 

 Ditën e 
njoftimit për 
mbajtjen e 
dëgjimit 
buxhetor 

 

 Sigurimi i përkthimit nëse 
prezantimi është në gjuhën shqipe 
etj. 
 

KPF në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) dhe ZIP 

 Para mbajtës 
së dëgjimit 
buxhetor  

 

mailto:Sebahate.sadiku@rks-gov.net


përmes  
Drejtorisë së  
Administratës 
(sigurimi i 
përkthyesve). 

 Caktimi i procesmbajtësit 
Shyhrete Topalli 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa  në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim  

 Para mbajtës 
së dëgjimit 
buxhetor 

 

 Caktimi i procesmbajtësit 
Shyhrete Topalli 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa  në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim 

 Gjatë procesit 
të dëgjimit 
buxhetor  

 

 Hartimi i raportit nga dëgjimi 
buxhetor 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Ekonomi dhe 
Financa  

 15-30 ditë pas 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor  

 

 Dërgimi i raportit nga dëgjimi 
buxhetor në Kuvendin e Komunës 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Ekonomi dhe 
Financa 

 Shtator - 7 
ditë para 
mbajtjes së 
seancës të 
kuvendit të 
komunës  

 

  Publikimi i Raportit nga dëgjimi 
buxhetor  

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Ekonomi dhe 
Financa në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim  

 5 ditë pas 
finalizimit të 
Raportit të 
dëgjimit 
buxhetor  

 

Dëgjimi  10 Dëgjimi Publik në Muhoc 

 

Njoftimi 8-14 ditë përpara 
organizimit të dëgjimit buxhetor 
në ueb faqen e komunës; 
 

Komiteti për 
Politikë dhe 
Financa në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) dhe 

Zyra për Informim  
Zyra Ligjore 
Zyra e IT-së 
Zyrtarët e drejtorive 
komunale 

05.08.2022 
Ora 19:00 

 



Zyrën për 
Informim 

Anëtarët e KPF-së 
Anëtarët e Komitetit për 
Komunitete 
 Grupi i Grave 
Asamnbeiste 
 

 Njoftimi në mediat lokale 
 

KPF në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) dhe 
Zyrën për 
Informim 

 8-14 ditë para 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor  

 

 Njoftimi në lokalitet, në vendet më 
të frekuentura të lokalitetit; 
Njoftimi në rrjetet sociale; Forma 
dhe mënyra tjera të njoftimit (nëse 
aplikohen). 
 
 
 

Komiteti për 
Politikë dhe 
Financa në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) dhe 
Zyrën për 
Informim 

 8-14 ditë para 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor 

 

 Emailat e zyrtarëve për pranimin  
kërkesave, komenteve dhe 
sugjerimeve për Projekt buxhetin e 
komunës për vitin 2023 
Sebahate.sadiku@rks-gov.net 
Info.ferizaj@rks-gov.net 

Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim 

 Ditën e 
njoftimit për 
mbajtjen e 
dëgjimit 
buxhetor  

 

 Publikimi i draft Projekt buxhetit të 
komunës në ueb faqen e komunës 
dhe në linkun e konsultimeve 
publike.  
 

Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim dhe IT 

 Ditën e 
njoftimit për 
mbajtjen e 
dëgjimit 
buxhetor 

 

 Sigurimi i përkthimit nëse 
prezantimi është në gjuhën shqipe 
etj. 
 

KPF në 
koordinim me 
Grupi punues 
(drejtoria për 
financa) dhe ZIP 
përmes  
Drejtorisë së  

 Para mbajtës 
së dëgjimit 
buxhetor  

 

mailto:Sebahate.sadiku@rks-gov.net


Administratës 
(sigurimi i 
përkthyesve). 

 Caktimi i procesmbajtësit 
Shyhrete Topalli 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa  në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim  

 Para mbajtës 
së dëgjimit 
buxhetor 

 

 Caktimi i procesmbajtësit 
Shyhrete Topalli 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa  në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim 

 Gjatë procesit 
të dëgjimit 
buxhetor  

 

 Hartimi i raportit nga dëgjimi 
buxhetor 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Ekonomi dhe 
Financa  

 15-30 ditë pas 
mbajtjes së 
dëgjimit 
buxhetor  

 

 Dërgimi i raportit nga dëgjimi 
buxhetor në Kuvendin e Komunës 

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Ekonomi dhe 
Financa 

 Shtator - 7 
ditë para 
mbajtjes së 
seancës të 
kuvendit të 
komunës  

 

  Publikimi i Raportit nga dëgjimi 
buxhetor  

Grupi punues / 
Drejtoria për 
Financa në 
koordinim me 
Zyrën për 
Informim  

 5 ditë pas 
finalizimit të 
Raportit të 
dëgjimit 
buxhetor  

 

 

Komuna Ferizaj 

29.07.2022 


