
KOMUNA E BUJANOCIT 

KËRKESA ME BIZNIS PLANIN PËR HAPJEN E VENDEVE TË REJA TË PUNËS 

Sipas ftesës publike për punëdhënësit për realizimin e programit të politikës aktive për punësim për ndarjen 

  e subvencineve për hapjen e vendeve të reja të punës në territorin e komunës së Bujanocit për vitin 

                                                 2015 

TË DHËNAT BAZË TË PARASHTRUESIT TË KËRKESËS 

Emërtimi i punëtorisë/ 
shoqërisë ekonomike 

NP i puntorisë/ 
shoqërisë ekonomike 

Adresa (rruga dhe 
numri, vendi) 

Adresa e njësisë (nëse 
është e nevojshme) 

Telefoni, faksi 

Email adresa, web faqja 

Shifra dhe emërtimi i 
veprimtarisë kryesore 

PIB 

Personi kontaktues 
(emri dhe mbiemri, 
funskioni, telefoni) 

Veprimtaria në të cilën 
planifikohet punësimi i 
punëtorëve të rinj 

Kohëzgjatja e 
subvencioneve 

Prodhim, përpunim, zejtari prodhuese Zejtari shërbyese dhe shërbime tjera 

12 muaj 

Numri i personave për të 
cilët kërkohet subvencioni 
(a) 
Shuma e subvencionit 
                             150.000,00 dinarë 
për person (b) 
Shuma e përgjitshme e 
subvencionit të kërkuar 
(a) x (b) 
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1. PËRSHKRIMI I VEPRIMTARISË SË DERITASHME 

1.1 Cekni datën kur është 
themeluar ndërmarrja dhe 
  përshkruani se me çka 
        merret 

  1.2 Cekni numrin e të 
punësuarve për muaj për 
 periudhën për 3 muajt e 
       mëparshëm 

Muaji Numri i punëtorëve 

Emërtimi i vendit të punës 

1.3 Cekni në cilat vende të 
  punës janë të radhitur 
punëtorët (duke përfshirë 
      edhe veten) 

Numri i punëtorëve 

1.3 Përshkruani hapsirat e 
 tuaja të punës (lokacioni 
      dhe rregullimi i 
         brendshëm) 

1.4 Cilat janë prodhimet 
 kryesore/ shërbimet? 

 1.5 Si i formoni çmimet e 
      prodhimeve dhe 
shërbimeve? Çfarë janë në 
 raport me konkurentët? 

 1.6 Si i promovoni 
prodhimet /shërbimet 
         tuaja? 
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2. ZGJERIMI I PLANIFIKUAR I BIZNESIT 

    2.1 Përshkruani si 
  planifikoni ta zgjeroni 
biznesin? Për çfarë arsye 
 ju nevoiten punëtorët e 
           rinjë? 

EMËRTIMI I VENDIT TË PUNËS 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

   NURMI I 
PUNËTORËVE TË 
 NEVOJSHËM 

  2.2 Cekni numrin dhe 
strukturën e 3 vendeve të 
  nevojshme të punës 
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3. LISTA E TË PAPUNËSUARËVE PËR TË CILAT KËRKOHET SUBVENCION 

EMRI, MBIEMRI I TË PAPUNËSUARIT 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

NP 

 

4. DEKLERATA E PARASHTRUESIT TË KËRKESËS 

Me anë të kësaj unë ____________________(emri dhe mbiemri i personit përgjegjës) deklaroj me përgjegjësi të 

plotë materiale dhe përgjegjësi penale se të gjitha të dhënat të cilat janë të shënuara në planin e biznesit janë të 

vërteta. 

NËNSHKRIMI DHE VULA E PARASHTURESIT TË KËRKESËS 
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5. SHTOJCAT 

KRAHAS KËRKESËS ME PLANIN E BIZNESIT PËR HAPJEN E VENDEVE TË REJA TË PUNËS ËSHTË E NEVOJSHME TË 
SHTONI EDHE KËTO: 

Fotokopja e aktvendimit të organit kompetent mbi regjistrimin në regjistër nëse subjekti ekonomik nuk është i regjistruar në APR. 

Vërtetimi i administratës tatimore mbi kontributet e llogaritura dhe të paguara për sigurimin e obliguar social për të ardhura/ kompenzimin 
 deri më date 31.01.2015 dhe PPP PD ekstrakti ( per themeluesin apo te punesuarit) 

Lista e personave për të cilat kërkohet subvencioni me numrin personal. 
 
Vërtetimi i bankës amë 

 

6. VËREJTJE 

Është e nevoshmse të dorëzoni nga një fotokopje dhe origjinalin në shikim të të gjitha dëshmive të 

kërkuara. Nëse nuk posedoni ndonjë nga dëshmitë e kërkuara, kërkesa juaj nuk do të merret në shqyrtim 

të metejshëm. 

Krahas kërkesës tuaj Komuna e Bujanocit do të ofroj mendimin me shkrim- vlerësimin e vlerës për tregun 

lokal të punës. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      V.V 
________________                                                                          __________________       
 
( Vendi dhe data )                                                                            ( Personi i autorizuar ) 
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