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FORMULARI 2     Forma e buxhetit 

 

Drejtoria për Kulturës, Rinisë 

dhe Sportit Fushë Kosovë  

 

 

Emri i OJQ-së/Individit: 

Titulli i projektit:  

Forma e buxhetit te thirrjes publike 

Ju lutemi plotësoni formularin me kompjuter. Nëse është e nevojshme mund të shtoni kolona shtesë, por mos harroni të kontrolloni vlefshmërinë e 
formulave. Formulari do te kalkuloj shumat sipas formulave dhe nuk është e nevojshme të kalkulohen në mënyrë manuale 

Lloji i kostos Çmimi 

për njësi 

Buxheti i 

përgjithshëm i 

projektit në euro 

Buxheti i kërkuar 

nga ofruesi i 

mbështetjes 

financiare 

publike (në euro) 

Viti   
 

SHPJEGIMI I ZËRAVE BUXHETOR - 

llogaritja e çmimeve për njësi dhe kostoja 

totale, dhe një listë të aktiviteteve për të 

cilat zbatohet paragrafi 

A) Kostot direkte (specifiko shpenzimet që janë të lidhura direkt me 

projektin) 

   

1. Burimet Njerëzore      
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1.1. PAGESAT/HONORARET (specifiko kostot e pagave dhe përfitimeve për punonjësit) 

 
Shënim: Ju lutemi jepni emrat dhe mbiemrat e të angazhuarëve në projekt që do të paguhen, periudhën 

për të cilën paguhen 

[Shembuj:] 

1.1.1. menaxheri i projektit    2020 Udheheqesi profesional i projektit/programit 

për ? muaj.  
 

1.1.2. Zv.menaxher i projektit    2020  Zv.Udheheqesi profesional  i 

projektit/programit për ? muaj. 

1.1.3. Asistent i Projektit    2020  

Gjithsejtë 1.1.      

1.2. Kontratat e sherbimeve 

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

punë 

 

1.2.1. Kontrata e Shërbimit me aktivitete Kontraktor nr. 

1. Trajnerët: 

 

Filan Fisteku  – Trajner i certifikuar në fushen e ..... ; 

 

   2020 Kontrata e Shërbimit do të lidhet me 

aktivitetet e Kontraktuesit.  
 

1.2.2. Kontrata e Shërbimit me aktivitete Kontraktor nr. 

2.  

   Kontrata e Shërbimit do të lidhet me 

aktivitetet e Kontraktuesit.  
 

1.2.3. Organizimi i aktivitteteve (hapsira, 
vendi)  

     

Gjithsejtë 1.2.  0.00 € 0.00 € 2020  

Gjithsejtë 1. (1.1+1.2.+1.3.):    2020  

2. Udhëtimi (specifiko koston, për shembull, të transportit, shpenzimet e udhëtimit, shpenzimet e akomodimit dhe ushqimit) 

2.1. Kostoja e transportit për aktivitete      Ekipi i projektit do të mbajë  

aktivitetet jashtë vendit apo zyrës 

kryesore 
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2.2. Shpenzimet e zyrës, telefonit, 

internetit dhe shpenzimet tjera të pa 

parashikuara. 

     

2.3.      

Gjithsejtë 2.:    2020  

      

mallrat      

3.1. Përgatitja dhe furnizimi me materiale  
  

     

3.2. Promovimi i aktiviteteve       

Gjithsejtë 3.:    2020  

      

4. Kostot e tjera, shërbimet (fushata, trajnimi për përdoruesit kryesorë, kostoja e monitorimit të implementimit të projektit, kostot e tjera që janë të 

nevojshme dhe të lidhura direkt dhe të nevojshme për zbatimin e aktiviteteve të projektit dhe të ngjashme.) 

4.1. Kostoja e qirasë së sallës për mbajtjen e aktiviteteve     

4.2. Kostot e organizimit dhe mbajtjes se tryezës se 

rrumbullakët 

    

4.3.      

Gjithsejtë 4.:    2020  

      

TOTALI (1+2+3+4+5)    2020  

      



 

 
5. BURIMET E FINANCIMIT TË 

TJERA 

 Shumat e burimeve tjera të financimit   

I. Burimet vetanake      

II. Autoritetet e tjera publike - qendrore      

III. Autoritetet komunale        

IV. Tjera      

TOTALI (I+II+III+IV)  0.00 €    

      

      

KOSTOJA E PËRGJITHSHME E PROJEKTIT 

NGA TË GJITHA BURIMET 

0.00€    

 


