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Nr. Emri i 
Institucio 
nit 

Kodi 
buxhetor/ 
Programi/ 
nën 
programi 

Fusha/fushat në të 
cilat ofrohet 
mbështetja 
financiare 

Objektivat e përkrahjes 
financiare 

Numri i 
përafërt i 
organiza 
tave që 
do të 
përzgjidh 
en 

Shuma e 
mbështe 
tjes 
financia 
re për 
vitin 
fiskal 

 

Në Euro 

Koha e 
shpalljes 
së thirrjes 

Koha kur pritet 
të filloj 
implementimi i 
projekteve/pr 
ogrameve 

Informata 
tjera XXX 

1 Zyra e 
Kryeminist
r 
it/Agjencia 
për Barazi 
Gjinore 

15300 - Të ndikojë në 
ndërgjegjësim 
kundër dhunës 
në
 familje
, dhunës  ndaj 
grave; 

− Të ndikoj ne 
fuqizimin 
ekonomik  te 
grave viktima 
të dhunës në 
familje; 

− Të ndikojë në 
ndërgjegjësimi
n rreth
 çështje
s së viktimave 
të dhunës 
seksuale
 gjatë 
luftës   në 
Kosovë; 

− Të ndikojë në 
fuqizimin 
ekonomik  të 
grave (p; sh. 
Bujqësi, 

− Promovimi i barazisë gjinore, 

− Pjesëmarrjen e grave në 
vendimmarrje, dhe 

− Fuqizimin ekonomike të tyre. 

10 20,000 Prill 2021 Maj 2021  



 

   Blegtori, 
Agrikulturë, 
Artizanale 
etj); 

− Të promovojë 
zhvillimin e 
turizmit rural 
nën drejtimin e 
grave/vajzave 

− Të
 mbështe
s zhvillimin e 
gjithanshëm 
dhe 
përmirësimin e 
pozitës së 
grave në 
vendimmarrje 
ekonomi, dhe/ 
apo fusha të 
tjera. 

      

2 Zyra e 
Kryeminist
r it/Zyra e 
Komisione
r it për 
gjuhët 

Thirrja 
publike
- 

 
për ofrimin e 
mbështetjes 
financiare 
publike të 
projekteve/p 
rogrameve 
të OJQ-ve në 
promovimin 
dhe 
mbrojtjen e 
të drejtave 
gjuhësore 

 
Zyra e 
Komisioneri
t 
për gjuhët 

Mbrojtja dhe 
promovimi i të 
drejtave 
gjuhësore 

− Promovimi dhe mbrojtja e të 
drejtave gjuhësore dhe 
shumë- gjuhësia si dhe forcimi 
i partneritetit dhe 
bashkëpunimit të 
Organizatave Jo-Qeveritare 
me aktorët tjerë, në veçanti 
me institucionet qeveritare. 

− Monitorimi i zbatimit të Ligjit 
për përdorimin e gjuhëve 
nëpër institucionet nën 
juridiksionin e ZKGJ-së dhe 
mbështetja e institucioneve 
në përputhshmërinë me Ligjin 
për përdorimin e gjuhëve dhe 
ngritja e kapaciteteve të tyre. 

− Mbrojtja e gjuhëve të 
pakicave, gjuha e të cilëve nuk 
ka 

8-10 50,000 
euro 

Prill – 
nëntor 2021 

Dhjetor 2021 
 

Qershor 2022 

Koha e 
shpalljes së 
Thirrjes 
publike, 
shpesh nuk 
po varet nga 
Zyra, për 
faktin se po 
kërkohet 
aprovim 
paraprak 
nga Kabineti. 



 

    statusin e gjuhëve zyrtare 
dhe promovimi i mësimit të 
gjuhëve të rrethit. 

− Trajtimi i çështjeve 
gjuhësore të lidhura me 
situatën e pandemisë dhe 
ngritja e vetëdijes së 
qytetareve për 
reagime në raste krizash. 

     

          

1 Ministria e 
Arsimit, 
Shkencës, 
Teknologjisë 
dhe 
Inovacionit1 

11308 Administrata 
qendrore  

− Orientimi në karrierë i nxënësve 
në arsimin para universitar dhe 
studentëve në arsimin e lartë; 

− Organizimi i programeve 
shkëmbyese të 
nxënësve/studentëve me 
shkolla, universitete jashtë 
Kosovës; 

− Trajtimi i  sjelljes së palëve të 
interesit ndaj fëmijëve me 
autizëm; 

− Sensibilizimi i nxënësve në 
kontekst vetëdijesues zhvillimor; 

− Mbështetje për edukimin e 
fëmijëve të braktisur dhe pa 
kujdesje prindërore; 

− Parandalimi i dukurive negative 
në arsimin para universitar dhe 
atë të lartë; 

− Aktivitete relevante zhvillimore 
në shkolla/institucione të arsimit 
të lartë; 

− Hulumtimet/iniciativa relevante 
me karakter zhvillimor edukativ 
apo të përmirësimit të procesit 
të mësimdhënies dhe mësim 
nxënies në arsim; 

− Ngritja e vetëdijes së palëve të 

35 200,000.00 Gusht-shtator 
2021 

Tetor- 
nëntor  
2021 

 

 
1 Shënim nga ZQM: MASHTI ka Rishikuar Planin Vjetor të Mbështetjes Financiare Publike për OJQ-të në Gusht 2021.  



interesit lidhur me sigurinë ose 
parandalimin e dhunës ose  
braktisjes në shkolla; 

− Hulumtimi ose përmirësimi i 
cilësisë së mësimdhënies dhe 
mësim nxënies në shkolla ose 
institucione të arsimit të lartë; 

− Aplikimi i inovacioneve në sferën 
e mësimdhënies dhe mësim 
nxënies në shkolla ose 
institucione të arsimit të lartë; 

− Zhvillimi i  kapaciteteve 
profesionale të nxënësve, 
studentëve apo palëve tjera 
relevante të interesit në arsimin 
para universitar dhe atë të lartë 
në shkrimin dhe menaxhimin e 
projekteve, menaxhim të 
cilësisë, inovacioneve apo 
çështje tjera me interes në 
funksion të përmirësimit të 
procesit ose sistemit të 
mësimdhënies a mësim nxënies. 

 

2 Ministria e 
Arsimit, 
Shkencës, 
Teknologjisë 
dhe 
Inovacionit 

11308 Administrata 
qendrore  

− Mbështetja e OJQ-ve që 
menaxhojnë qendrat mësimore 
që kanë për qëllim mbështetjen 
e nxënësve të komuniteteve 
rom, ashkali dhe egjiptian me 
mësim plotësues për nxënësit që 
kanë ngecje në mësime. 

 
 

7 200,000.00 Gusht-shtator 
2021 

Tetor- 
nëntor  
2021 

 

3 Ministria e 
Arsimit dhe 
Shkencës 

11308 
Observatori 
dhe 
Planetariumi i 
parë në 
Kosovë 

Observatori dhe 
Planetariumi i parë në 
Kosovë 

/ / 236,569 / / Rekomandim 
që ato mjete 
të kthehen 
prapë tek 
burimi i tyre, 
sepse ;  
klasifikimi i 
projektit nuk 
ka qenë  në 
kategorinë 



adekuate 
ekonomike 
dhe thirrja 
publike për 
financim të 
OJQ-ve, nuk 
duhet të 
procedohet 
sipas 
Rregullores 
04/2017. 

 

1. Ministria e 
Punës dhe 
Mirëqenie
s Sociale/ 
DPSF 

Politikat 

Sociale dhe 

Shërbimet 

Sociale, 

Nen- 

programi 

Shpenzime t 

Bazike për 

Strehimore t 

001500 

Shërbimet 
Sociale dhe 
Familjare 

Mbështetja për mbrojtjen e 
fëmijëve, viktimave të dhunës në 
familje, viktimave të trafikimit, 
personave me aftësi të kufizuar 
fëmijë dhe të rritur dhe personave 
të moshuar, për ofrimin e 
shërbimeve rezidenciale, ditore 
dhe në familje. 

40-45 
OJQ apo 
Shoqata te 
licencuar a 
në fushën 
e shërbime 
ve sociale 
dhe 
familjare 

950,000. 
00 euro 

Shkurt 
2021 

Mars 2021  

2 Ministria e 
Punës dhe 
Mirëqenie
s Sociale/ 
APRK 

Programi- 
Punësimi 
Nen- 
programi 
431 
Shërbimet e 
Punësimit 

Shërbimet të 
Punësimi, përmes 
Masave Aktivet të 
Tregut të Punës 

Mbështetja për të papunët 
afatgjatë, përmes zbatimit të 
masave aktive të tregut të punës 
për të rinjtë, gratë dhe angazhimin 
e përfitueseve te kategorisë së II-
të në programet e punësimit dhe 
aftësimit profesional 

30-40 

OJQ të 

cilat 

zbatojnë 

programe 

për 

punësim 

dhe 

trajnim 

profesion 

200,000. 
00 euro 

Qershor 
2021 

Korrik 2021  



 

     al për 

grupet e 

cenuara 

    

3. Ministria e 
Punës dhe 
Mirëqeni es 
Sociale/ APRK 

Programi- 
Punësimi Nen- 
programi 912 
Shërbimet e 
Aftësimit 

Këshillime dhe    
Aftësimi Profesional 

Mbështetja në këshillim dhe trajnim 
për personat me aftësi të kufizuar, 
përmes angazhimit në punësim dhe 
trajnime profesionale. 

20-30 OJQ 
të cilat 
ofrojnë 
këshillim dhe 
zbatojnë 
programe 
për punësim 
dhe trajnim 
për 
personat me 
aftësi të 
kufizuar. 

100,000. 
00 euro 

Qershor 2021 Korrik 2021  

 

1 Ministria e 
Zhvillimit 
Rajonal 

221 Zhvillimi Socio 
Ekonomik Rajonal 
i Balancuar 

Promovimi i Zhvillimit Socio 
Ekonomik Rajonal të Balancuar; 

 
Nxitja e rrjetëzimeve me qëllim 
të Zhvillimit Socio Ekonomik 
Rajonal; 

 
Nxitja dhe vetëdijesimi i të 
rinjve dhe grave në fushën e 
zhvillimit 
socioekonomik. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

15-35 
O.Sh.C. 

100000 Shkurt-
Mars 2021 

Mars-Prill 2021 N/A 



 

1 Ministria e 
Kulturës, 
Rinisë dhe 
Sportit2 

806 
Mjedis i 
Shëndetshëm 
dhe i 
Sigurt për të 
rinjtë 

Promovimi i 
mënyrës së 
shëndetshme të 
jetesës dhe 
mirëqenies së të 
rinjve 

1. Organizimi i ngjarjeve 
ndërgjegjësuese për dukuritë 
negative që cenojnë shëndetin e 
rinisë 

2. Përkrahja e Organizatave Rinore 
që merren me promovimin e 
mjedisit të shëndetshëm.  

3. Përkrahja e Organizatave Rinore 
që përmes fushatave, 
trajnimeve, punëtorive, 
debateve dhe aktiviteteve të 
tjera promovojnë mënyrën e 
shëndetshme të jetesës tek të 
rinjtë, duke përfshirë ushqimin e 
shëndetshëm,    shëndetin 
mendor, parandalimin e dhunës 
psikike dhe fizike, përdorimin e 
substancave të dëmshme, 
marrjen me aktivitete fizike etj. 

4. Promovimi dhe ndërgjegjësim i i 
rinisë për dukuritë që cenojnë 
shëndetin, ku përfshihet edhe 
promovimi i shëndetit 
riprodhues te të rinjtë, 
parandalimi i përhapjes së 
HIV/AIDS. Me qëllim të 
bashkërenditjes së 

5. veprimeve me institucionet e 
qeverisjes lokale, e njëkohësisht 
edhe të ndërtimit të 
kapaciteteve të tyre për 
ndërmjetësim me komunitetin 
rinor, marrësit e granteve do të 
udhëzohen të ndër veprojnë me 
institucionet gjegjëse lokale apo 
qendrore, varësisht prej natyrës 
së projekteve. 

23 130,000.0 
0 

Prill- 
Maj 
2021 

Gusht 2021  

 
2 Shënim nga ZQM: MKRS ka Rishikuar Planin Vjetor të Mbështetjes Financiare Publike për OJQ-të në fillim të Gushtit 2021. 



2 Ministria e 
Kulturës, 
Rinisë dhe 
Sportit 

807/01 
Përkrahja e të 
rinjve përmes 
Edukimit Jo-
formal 

Përkrahja e të rinjve 
përmes Edukimit Jo- 
formal 

− Fuqizimi i të rinjve përmes 
edukimit Jo- formal; 

− Nxitja e të rinjve për pjesëmarrje 
në Edukim  Joformal 

20 120,000.0 
0 

Prill- Maj 2021 Gusht 2021  

3 Ministria e 
Kulturës, 
Rinisë dhe 
Sportit 

809 
Mobilizimi i 
rinise për 
pjesëmarrje, 
përfaqësim 
dhe qytetari 
aktive 

Mobilizimi i rinisë për 
pjesëmarrje, 
përfaqësim dhe 
qytetari aktive 

− Konsolidimi, funksionalizimi dhe 
fuqizimi i  organizatave rinore;  

− Konsolidimi dhe promovimi i 
legjislacionit për rininë;  

− Përkrahja për mobilitetin rinor;  

− Zhvillim i  vullnetarizmit; 

32 270,000.0 
0 

Prill- Maj 2021 Gusht 2021  

4 Ministria e 
Kulturës, 
Rinisë dhe 
Sportit 

Programi për 
stimulin e 
punësimit të të 
rinjve 
Departame nti i 
Rinisë Kodi 807- 
02 

Punësimi i të rinjve − Ofrimi dhe promovimi i 
mundësive për kyçje në tregun e 
punës” 

13 300,000.0 
0 Euro 

Prill- Maj 2021 Gusht 2021  

5 Ministria e 
Kulturës, 
Rinisë dhe 
Sportit 

Kodi 806 
Kulturë, Sport 
dhe Rekreacion 

Integrim i i të  rinjve në 
jetën shoqëror e 
përmes aktiviteteve të 
ndryshme kulturore, 
sportive dhe 
rekreative 

− Integrimi shoqëror i të rinjve 
përmes kulturës, sportit dhe 
rekreacionit Rritja e kohezionit 
social ndëretnik në mes të rinjve  

− Mbështetja e femrave të reja dhe 
të rinjve në zonat rurale  

− Përkrahja e të rinjve në iniciativa 
kombëtare dhe ndërkombëtare 
në fushën e sportit dhe kulturës. 

− Organizimi aktiviteteve 
tradicionale për të rinjtë.  

− Aktivitete që synojnë edukimin 
dhe aktivizimin e të rinjve në 
luftën kundër pandemisë së 
coronavirusit përmes kulturës, 
sportit dhe rekreacionit. 

26 130,000.0 
0 

Prill- Maj 2021 Gusht 2021  



6 Ministria e 
Mjedisit, 
Planifikimit 
Hapësinor 
dhe 
Infrastruktur
ës3 

Mbrojtja e 
mjedisit, 
zhvillimi i 
qëndrueshëm 
mjedisor dhe 
fuqizimi i 
aktivizmit 
qytetar  
(Ministria e 
Mjedisit 
Planifikimit 
Hapësinor dhe 
Infrastrukturës
) 
 
 

Ambient – Mbrojtja e 
mjedisit, zhvillimi i 
qëndrueshëm 
mjedisor dhe fuqizimi 
i aktivizmit qytetar   
 
 

Përkrahja e projekteve  që 
promovojnë ruajtjen dhe mbrojtjen  
e mjedisit, si dhe  ngritjen nivelit të 
vetëdijes qytetare  për  një zhvillim të  
qëndrueshëm. 
Objektivi specifik i kësaj Thirrje për 
Propozime është: Përmirësimi i 
aftësisë së OJQ-ve për të forcuar 
partneritetin dhe bashkëpunimin e 
Organizatave Jo-Qeveritare me 
akterët e tjerë, në veçanti me 
institucionet qeveritare dhe lokale që 
veprojnë në fushën e promovimit 
dhe mbrojtjes së mjedisit, zhvillimin e 
qëndrueshëm si dhe projekte qe 
kanë ndikim direkt në ngritjen e 
vetëdijes qytetare per mbrojtjen e 
mjedisit. 
 
Kjo ftesë për propozime është 
dizajnuar që të bëjë thirrje për ide 
për projektet që mbështesin 
objektivat e MMPHI-së dhe të 
ndihmojnë në arritjen e rezultateve 
të mëposhtme: 
  
•          Vëmendjen e shtuar rreth 
çështjeve të ndërlidhura me mjedisin 
dhe përfshirjes së komunitetit në 
ruajtjen e mjedisit, tokës, ujit, ajrit 
dhe biodiversitetit. 
•          Angazhimin dhe 
bashkëpunimin e autoriteteve 
komunale, qendrore dhe qytetareve 
në adresimin dhe përmirësimin e 
gjendjes së mjedisit;  Përveç kësaj, 
idetë e projektit mund të përfshijnë 
një ose me shumë nga rezultate e 
mëposhtme:  
 •          Përmirësimin e kapaciteteve 
të autoriteteve komunale në 
zbatimin e kornizës ligjore dhe 

10 50,000 euro 
 Shuma 
minimale e 
financimit 
që mund të 
alokohet 
për çdo 
projekt 
individual 
është 
3000.00 (tre 
mijë) euro, 
ndërsa 
shuma 
maksimale 
për një 
projekt 
është 10 
000.00 
(dhjetë 
mijë) euro. 

Gusht 2021 Shtator 2021  

 
3 Shënim nga ZQM: MMPHI ka Rishikuar Planin Vjetor të Mbështetjes Financiare Publike për OJQ-të të Gushtit 2021. 



politike për mjedisin, në veçanti për 
sa i përket planifikimit strategjik; 
•          Implementimi i legjislacionit 
në praktikë si dhe fushat 
sensibilizuese lidhur me këtë çështje. 
•          Përfshirja e SHFMU dhe 
SHFML, në aktivitetet për mbrojtjen 
e mjedisit.  
•          Veprime si: analizimi konkret i 
situatës dhe sugjerime për zgjidhje, 
aktivitete sensibilizuese, fushata  
mediale, video, aktivitete pastrimi, 
etj. . 
•          Zbatimin e strategjive dhe 
veprimeve qeveritare që adresojnë 
apo ndikojnë tek promovimi, 
mbrojtja e mjedisit dhe zhvillimit të 
qëndrueshëm.  
•          Ngritjen e nivelit të edukimit 
dhe ndërgjegjësimit mjedisor në 
gjithë vendin . 
•          Promovimin e ideve te reja, 
inovative dhe garave për mjedisin më 
të pastër dhe më të gjelbëruar, 
mbrojtjen dhe promovimin e  
pasurive natyrore dhe kultivimin  e 
tyre. 
•          Promovimi i zbatimit të 
legjislacionit mjedisor dhe zhvillimit 
të qëndrueshëm mjedisor; 
  
 

 
KOMUNAT  

1 Komuna e 
Prishtinës 

Drejtoria 
Për Kulturë 

Kulturë: 
a) Art vizual 

– figurativ; 
b) Botime; 
c) Festivale 
d) Kinematografi 
e) Manifestime: 

shënimi i datave 
historike etj. 

f) Mbështetje të 

- Financim i 
projekteve 
kualitative; 

- Fuqizim i grupeve të 
Margjinalizuara; 
Inovacion; 
Diversitet; 
 
 
 

180 700,000 Faza I - 
Shkurt 2021 
 
 
Faza e II-të 
Korrik 2021 

Mars 2021 xxx 



aktiviteteve 
vjetore të 
organizatave 
dhe 
operatorëve 
kulturorë; 

g) Muzikë; 
h) Shoqëri 
i) kulturore 

Artistike; 
j) Teatër; 
k) Trashëgimi 
l) kulturore; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Komuna 
Klinë 

Kulturë, rini 
dhe sport 

Sport - Nxitja dhe zhvillimi i 
veprimtarive sportive 

12 38.000 Maj 2021 Qershor 2021  

2. Komuna 
Klinë 

Kulturë, rini 
dhe sport 

Kulturë - Organizimi i aktiviteteve 
kulturore 

5 12.000 Maj 2021 Qershor 2021  

3. Komuna 
Klinë 

Kulturë, rini 
dhe sport 

OJQ-të 
Shoqatat e luftës 

- Aktivitete te rregullta për 
anëtarësinë 

5 7.000 Maj 2021 Qershor 2021  

4. Komuna 
Klinë 

Kulturë, rini 
dhe sport 

Tjera - Aktivitete te rregullta sipas 
Fushë veprimtarisë 

7 7.000 Maj 2021 Qershor 2021  

 

1. Komuna e 
Kamenicës 
- Drejtoria 
për Kulturë 
Rini dhe 
Sport 

 Përkrahje për 
klubet sportive 

− Përkrahjen e klubeve 
sportive në ligën e parë të 
futbollit 

− Krijimi i një ambienti të 
përshtatshëm në komunë për 
zhvillimin e klubeve të 
sporteve 
të ndryshme si ato të Karatesë, 
shahut, triatlon, biciklistëve, 
klubet mikse: Atletikë, 
Badmintonit, etj. 
 
 
 

13 OJQ 27,000 Mars Prill  



2. Komuna e 
Kamenicës 
- Drejtoria 
për Kulturë 
Rini dhe 
Sport 

 Organizatat e 
dala nga lufta 

− Organizimi i Akademive 
përkujtimore dhe Epopesë 
së UÇK-së 

1 OJQ 
/shoqatë 

2,000 Mars Prill  

3. Komuna e 
Kamenicës 
- Drejtoria 
për Kulturë 
Rini dhe 
Sport 

 Kulturë - Hulumtimin, 
ndërgjegjësimin dhe 
shfrytëzimin e potencialeve 
arkeologjike e natyrore të 
Komunës së Kamenicës 

- Ruajtjen dhe kultivimin e 
vlerave nga fushat e 
ndryshme të artit 

- Organizimi i festivaleve dhe 
manifestimeve të ndryshme 

4 OJQ 21,000 Mars Prill  

4. Komuna e 
Kamenicës 
- Drejtoria 
për Kulturë 
Rini dhe 
Sport 

 Integrim të grave, 
fëmijëve, të rinjve 
dhe personave 
me nevoja të 
veçanta, në 
shoqëri 

− Përkrahja e grave, fëmijëve 
dhe të rinjëve, mbrojtjen e të 
drejtave të tyre 

− Përkrahjen e trajnimeve për 
arritjen e barazisë gjinore në 
të gjitha sferat e jetës 

− Përkrahjen e trajnimeve, 
seminareve konferencave 
për edukimin dhe integrimin 
e rinisë në shoqërinë 
kosovare 
dhe ndërkombëtare 

3 OJQ 5,000 Mars Prill  

5. Komuna e 
Kamenicës 
Drejtoria 
për Kulturë 
Rini dhe 
Sport 

 Sporti i femrave − Të përkrahet dhe 
mbështetet zhvillimi i sportit 
të femrave, duke pasur në 
konsideratë vështirësitë që 
hasin ato. 

2 OJQ 5,000 Mars Prill  



 

6. Komuna e 
Kamenicës
, Zyra e 
Kryetarit 

 QJQ-të të cilat 
veprojnë dhe ndër- 
veprojnë në 
integrimin e 
personave me 
nevoja të veçanta; 
në kulturë, rini dhe 
sport; Për 
fuqizimin e grave 
dhe barazi gjinore; 
Për kryerjen e 
shërbimeve fetare; 
Për komunitete; si 
dhe të ndryshme 
(në bazë të 
nevojave 
eventuale dhe 
kërkesave për 
subvencionim) 

− Hulumtime, ndërgjegjësime, 
seminare, si dhe projekte të 
ndryshme që kanë të bëjnë 
me mirëqenien, fuqizimin, 
integrimin e të gjitha 
kategorive të lartcekura. 

5-10 OJQ 5,000 Mars Prill  

7. Komuna e 
Kamenicë
s 
- Drejtoria 
për 
Zhvillim 
Ekonomik 

 Zhvillimi Ekonomik − Gjenerimi i të ardhurave dhe 
punësimit në Kamenicë 
përmes mbështetjes së 
stimulimit të bizneseve 
vendore dhe tërheqjes së 
investimeve nga jashtë dhe 
diaspora në 
projekte të mëdha në qytet. 

1 OJQ 18,950 Prill Korrik  

8. Komuna e 
Kamenicë
s 
- Drejtoria 
për 
Zhvillim 
Ekonomik 

 Zhvillimi Ekonomik − Trajnimi i bizneseve 
në menaxhimin e 
krizës ekonomike 

1 OJQ 1000 Mars Prill  

 

1. Komuna e 
Vitisë, 
Drejtoria 
për 
Kulturë 
Rini dhe 
Sport 

Kodi 
Buxhetor i 
Mbështetje 
së 
entiteteve 
Publike 

Kulturë, Rini 
dhe Sport 

− Promovimi i vlerave 
kulturore, sportive dhe rinore 

25-40 38000 Thirrja 
publike do 
të bëhet në 
Shkurt/2021 

 

Mars/2021 
procedurat 
e 

Mars/Prill 2021 Mbështetja 
financiare 
do të bë het 
në dy 
kategori dhe 
dy faza 
Kategoria e 
parë OJQ-të 



 

       vlerësimit. 
Kontratav
e dhe 
vendimev
e 

 të cilat 
mbështetjen 
deri në 1000€ 
do të kanë 
një 
transferim të 
mjeteve 
Kategoria e 
dytë OJQ-të 
që përfitojnë 
mbi 1000€ do 
të kanë dy 
faza të 
transferove 
bankare e 
para 50% i 
mjeteve të 
aprovuara 
nga 
komisioni 
dhe 50% faza 
e dytë pasit 
të jenë 
raportuar 
mjetet e 
fazës së parë 

 

1. Komuna e 
Skenderaj
t 

Administrat
a e SHMS 

Mirëqenie 
sociale Mbrojtje e 
të 
drejtave të njeriut 

− Kujdesi ndaj fëmijëve, 
nënave dhe grave 
kryefamiljare 

10 5000 Prill Gusht  

2. Komuna e 
Skenderaj
t 

Kulturë, 
Rini, Sport 

Aktivitetet 
sportive Klubet 
artistike 
Aktivitete rinore 

− Aktivizimi në fushën e 
kulturës, rinisë dhe sporteve 

40 110000 Prill Gusht  

 

1. Komuna e 
Mitrovicës 
Jugore 
Zyra e 
kryetarit 

 Përkrahje 
Financiare për 
qytetaret 

- Përkrahja financiare 
për qytetaret ne nevojë 

Sipas 
kërkesës 
dhe 
mundësiv
e 
financiare 

33,500 Janar – 
dhjetor 

2021  



 

2. Komuna e 
Mitrovicë
s Jugore 

 
Drejtori
a për 
Kulturë, 
Rini dhe 
Sport. 

 

 
Teatri 

 Përkrahje të klube 
sportive, rinore 
dhe Kulturore 

 

 
Teatri 

- Përkrahjen e klubeve sportive 
në fazën e pare(klubet 
kolektive si 
futbolli,basketbol1i etj.) 
Përkrahje financiare për klube 
sportive ne fazën e 
dyte(klubet individuale si, 
boksi, atletika, Judo etj.) 

- Aktivitetet kulturore 
tradicionale duke 
përkrahja shoqatat dhe 
OJQ të cilat merren me 
kulture. 

- Aktivitetet rinore tradicionale 
duke mbështet OJQ rinore 
dhe qendrat rinore 

- Aktivitete te ndryshme 
kulturore, sportive dhe rinore 

30 Klube 
 

Shoqata 
te 
ndryshme 
ne baze te 
kërkesave 

 
OJQ 
rinore ne 
baze te 
kërkesave 
mbas, 
thirrjes të 
cilën e 
shpallim 

168,414 Thirrja e 
pare Janar- 
Qershor 

 

 
Thirrja e 
dyte Korrik- 
Dhjetor 

2021  

3 Komuna e 
Mitrovicës 
Jugore 
Drejtoria 
e 
Shëndetës
i 
së 

 Përkrahja 
financiare për 
qytetaret 

- Përkrahja financiare për 
qytetaret me 
probleme 
shëndetësore 

Sipas 
kërkesës 
dhe 
mundësiv
e 
financiare 

35,000 Janar-dhjetor 2021  

4 Komuna e 
Mitrovicë
s Jugore 
Drejtoria 
e 
Bujqësisë 

 Përkrahja e 
fermerëve, 
bletareve dhe te 
gjithë atyre që ' 
merren me 
Bujqësi 

- Përkrahja financiare e të 
gjithë atyre që merren me 
bujqësi dhe mbulimi i kredive 
(interesit) të bujqve sipas 
marrëveshjes së Komunës se 
Mitrovicës me Bankën 
Private 
të Biznesit (BPB). 

Sipas 
kërkesës 
dhe 
kontratav
e 

95,000 Janar-dhjetor 2021  

5 Komuna e 
Mitrovicës 
Jugore 
Drejtoria 
e 
Administr
a 
tës 

 - Bursat e 
Studentev
e 

 
-Barazia Gjinore 

- Pagesa ndaj studentëve 
bursistë sipas 
kontratave 

 
- Aktivitete të ndryshme 

nga zyra e barazisë gjinore 

Sipas 
kontratave 
nënshkrua
r a dhe 
aktivitetev 
e nga ABGJ. 

84 900 
 
 

 
3500 

Janar – 
dhjetor 

2021  



6 Komuna e 
Mitrovicë
s 
Jugore 

 Nuk kemi 
pranuar ndonjë 
plan nga 
Sekretaria e 

- Nuk kemi pranuar ndonjë 
plan nga Sekretaria e 
Kuvendit 
Komunal. Mirëpo mjetet e 

 20,000  2021  

  
Kuvendi 
Komunal 
– 
Mitrovicë 

 Kuvendit Komunal. 
Mirëpo mjetet e 
ndara në këtë 
kategori sigurisht 
do të përdoren 
sipas vendimeve që 
nxjerr Kryesuesi dhe 
Kuvendi. 

ndara në këtë kategori 
sigurisht do të përdoren sipas 
vendimeve që nxjerr Kryesuesi 
dhe Kuvendi. 

     

7 Komuna e 
Mitrovicë
s Jugore 

 
Drejtoria 
për 
integrime 
Evropian
e dhe 
Mirëqeni
e 
Sociale 

 Mbulimi i 
shpenzimit të 
varrimit për 
qytetarët e 
Mitrovicës 
Përkrahje 
financiare për raste 
sociale 

- Mbulimi i shpenzimeve 
të varrimit sipas 

- marrëveshjes mes Komunës 
së Mitrovicës dhe 

- Bashkësisë Islame në 
Mitrovicës Përkrahja 
financiare për rastet sociale 
për strehim dhe nevoja tjera 

Sipas 
rasteve të 
vdekje në 
periudha 
mujore 
Sipas 
kërkesave 
të 
qytetarëv
e 

123,700 Janar – 
dhjetor 

2021  

8 Komuna e 
Mitrovicë
s Jugore - 
Shërbime
t Sociale 

 Mbulimi i 
shpenzimeve për 
familjet në 
nevojë 

- Përkrahja financiare 
shpenzimet e krijuara 
për familjet strehuese. 

Sipas 
kërkesave 
të 
familjeve 
dhe 
marrëvesh 
1jeve të 
nënshkrua
r 
a 

4,100 Janar – 
dhjetor 

2021  

9 Komuna e 
Mitrovicës 
Jugore- 
Menaxhim
i 
Fatkeqësiv 
e Natyrore 

 Përkrahja 
financiare e 
qytetarëve 

- Përkrahja financiare për 
shpenzimet e krijuara nga 
dëmet e fatkeqësive 
natyrore 

Sipas 
kërkesave 
të 
qytetarëv
e 

5,000 Janar – 
dhjetor 

2021  



10 Komuna e 
Mitrovicë
s Jugore - 
ZLKK 

 Përkrahja 
financiare e 
qytetarëve 

- Përkrahja financiare e 
qytetarëve nga 
komunitetet me pako 
ushqimore 

Sipas 
kërkesav
e të 
qytetarëve 

13,000 Janar – 
dhjetor 

2021  

 

          

1 Komuna e 
Graqanicë
s 

618/160/160 
08 

Kabineti i Kryetarit  

- Financimi i një projekti me interes 
publik 

10 62,500 Janar-Shtator  
Shkurt-dhjetor 

 

2 Komuna e 
Graqanicë
s 

618/165/165 
08 

 
Çështjet gjinore 

- Kontribut për barazinë gjinore 1 5,000 Janar-shtator Shkurt-dhjetor  

3 Komuna e 
Graqanicë
s 

618/195/195 
40 

 
Zyra për 
komunitete
t 

-  Promovimi i kulturës dhe 
interesit të përgjithshëm 
publik 

3 15,000 Janar-Shtator Shkurt-dhjetor  

4 Komuna e 
Graqanicë
s 

618/470/470 
08 

 
Bujqësia 

Ndihmë për kundër tërbimit të 
qenve(vaksinimi i qenve), rritja e 
polos dhe bagëtive 

4 20,000 Mars -shtator Prill -dhjetor  

5 Komuna e 
Graqanicës 

618/850/850 
08 

Kultura Promovimi kulturor në komunën e 
Graçanicës 

10 30,000 Shkurt-prill Mars-Dhjetor  

6 Komuna e 
Graqanicë
s 

618/850/850 
88 

Sport Arritja e interesit publik me 
vëmendje të veçantë në zhvillimin 
e 
rinisë dhe sportit 

12 30,000 Shkurt-prill Mars-Dhjetor  

          

 

1 Komuna 
e 
Parteshit 

21/658/160/ 
16034/00000 
/0111 

Organizimin e 
shfaqjeve 
kulturore 

Mbështetja e të rinjve, nëpërmjet 
promovimit të traditës dhe kulturës 

Një 
organizat
ë 

1000 euro Shkurt 2021 Prill 2021  

 

1 Komuna 
e Obiliqit 

 
Drejtoria 
e Kulturës, 
Rinisë dhe 
Sportit 

Thirrja 
Publike për 
fonde 
publike(sub
v encione) 

• Fusha të 
ndryshme të 
kulturës dhe 
artit. 

 
 
 
 
 
• RINI 

Kulturë : 
1. Pasurim i jetës kulturore 

në Komunë 
2. Kultivimin dhe promovimi 

i krijimtarive kulturore në 
komunën e Obiliqit 

 

 
Rini: 

1. Mbështetja dhe fuqizimi i 
organizatave rinore në nxitjen 

 10,000 € 
 
 
 
 
 
 

 
5,000.00 € 

Mars 2021 Qershor 2021  



 

    e aktiviteteve në 
fushëveprimtaritë e 
çshtjeve rinore. 

2. Aktivizimi i rinjëve në jetë 
shoqërore dhe në 
vendimmarrje. 

 
 
 
 
 
 

 
25-30 

    

2 Komuna 
e Obiliqit 

 
Drejtoria 
e Kulturës, 
Rinisë dhe 
Sportit 

Thirrja 
Publike për 
fonde 
publike 
(subvencion
e 
) 

• FUQIZIMI I GRUAS 1. Ngritja e kapaciteteve 
përmes projekteve të 
ndryshme në segmentin e 
barazisë gjinore. 

2. Ngritja e vetëdijesimit drejt 
një aktivizimi në jetën socio- 
ekonomike. 

5,000.00 € Mars 2021 Qershor 2021  

3 Komuna 
e Obiliqit 

 
Drejtoria 
e Kulturës, 
Rinisë dhe 
Sportit 

Thirrja 
Publike për 
fonde 
publike 
(subvencion
e 

) 

 1. Avancim i veprimtarive 
sportive-zhvillimi dhe afirmimi 
i sportit në Komunën e Obiliqit 

 
2. Mbështetja dhe përkrahja 

e klubeve sportive dhe 
sportistëve individual. 

25,000 Mars 2021 Qershor 2021  

 

 

 

Institucionet në vazhdim kanë deklaruara se nuk kanë planifikuar mbështetje financiare për OJQ-të: 

 

- Ministria e Bujqësisë; 

- Ministria e Mbrojtjes; 

- Ministria e Financave; 

- Ministria e Tregtisë dhe Industrisë; 

- Komuna e Shtërpcës 
 
 
 
 
 
 
 


