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Repulika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                           Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

                                                       

PRIZREN 

Datë: 19.05.2022 

 

Për: Drejtorët e Drejtorive Komunale  

Nga: Drejtoria për Ekonomi dhe  financa ( Drejtori dhe ZKF). 

Qarkorja e Brendshme Komunale nr.1 
 
    Duke u bazuar në Qarkoren Buxhetore 2023/01 nga MFPT dhe rekomandimit të kësaj qarkoreje, njoftohen të gjitha drejtoritë 

Komunale për fillimin e Planifikimit të Buxhetit dhe Shpenzimeve për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2023/25  duke përfshi 

katorgorinë e pagave, mallra & shërbime, subvencione, investime kapitale.  

 

SECILA DREJTORI DUHET TË DORËZOJË SHTOJCËN 1 ME KËTO TË DHËNA: 

 

1. Listën e punëtorëve (Emri dhe Mbiemri, profesioni dhe koeficienti) sipas listës së të Ardhurave Personale.  

 

Shënim: Nëse keni lëvizje të puntorëve nga një drejtori në tjetrën duhet të paraqiteni si në vijim: 

a. Emri dhe Mbiemri i zyrtarit, 

b. Koeficienti i zyrtarit, nga cila Drejtori transferohet dhe 

c. Në cilën drejtori kalon  

Për këto lëvizje duhet të keni pajtimin e Kryetarit, drejtorëve përkatës dhe dokumentacion tjetër i vlefshëm për këto 

lëvizje të zyrtarëve 

 

2. Lista e Projekteve kapitale 2023-2025: 

 

a. Projektet shumëvjeqare të planifikuara,  

b. Projektet e mbetura borxh nga vitet paraprake   

c. Projektet e reja nga kërkesat e qytetarëve që janë pranuar nga dëgjimet publike të këtij viti, dhe prioritetet e 

Kryetarit 

 

 

Shënim: Sipas qarkores së Ministrisë, ndër të tjera, kërkohet që tek shuma e projektit kapital të parashikohet edhe vlera 

e shpronësimit pra të jetë e përfshirë në kuadër të vlerës së projektit  

 

 

3. Planikimi i kategorisë Mallra & Shërbime  

 

4. Kërkesën për subvencione 

 

VËREJTJE :Secila Drejtori per të bere planifikimin duhet të bazohet në Buxhetin e vitit paraprak (2022) me 

ndryshime të mundshme në komunikim dhe pajtim të kryetarit. 

 

 

  

Për vlerën e buxhetit, secila drejtori duhet të bazohet në ndarjen buxhetore të vitit 2022! 

 

AFATI: Këto të dhëna duhet të dërgohen tek drejtoria për Buxhet dhe Financa përmes email sipas shtojcës 1 tek drejtori 

Sulltan Badalli dhe Zenel Ahmetaj më së largu deri me datë  15 Qershor 2022 

  

Vërejtje: Kërkesat e dorëzuara pas këtij afati nuk do të mirren parasysh! 

 

 


