




Raporti Narrativ i thirrjes për Subvencionimin për vitin2022 dhe vitet e më 
hershme : 
                                 Nr:__________ 

Data:_________ 
 

Periudhae zbatimit të Subvenvionimin   /programit e mbuluar nga raporti ( 1 vit): shëno 
periudhën (_________________________) 

 
 

1.  Informacioni përgjithshëm mbi Subvencionimin   2022 
 
 
TË DHËNATEPROJEKTIT 

Emridhe referenca e kontratës 
(Memorandumi) 

 

Emri I organizatës sportive  
( individit (përfituesi): 

 

Emri i projektit të mbështetur:  

Personi i autorizuar për të 
përfaqësuar Organizaten 
Sportive - 

 

 
Zyrtare ne DKA  

  

Vendi i i mplementimit të projektit 
Apo programit (komuna, 
raponi, shteti) 

 

 

Shuma e mbështetur nga 
Komuna  

 

 
Fondete shpenzuara deri më sot 
në fund të periudhës raportuese: 

 

 

 
 

TË DHËNAT E KONTAKTIT TËORGANIZATES SPORTIVE PËRFITUESE PËR projektin 
Subvencionimin   2022 

Adresa e individit :  

Telefoni   i kontaktues i organizatës:  

Personi përgjegjës për kontakt:  

Telefoni  dhe  telefoni  celular  i 
personit      përgjegjës      për      të 
kontaktuar: 

 

E-mail adresa e personit përgjegjës 
Për të kontaktuar: 

 



 

Faqjae internetit e organizatës( 
individit): 

 

1. Arritjet dhe rezultatet për  projektin: Subvencionimin  2022 
 

1.1. Përshkruanideri në çfarë mase janë arritur objektivate  Subvencionimin   2022  
1.2. Subvencionimin   2022 për të cilin është miratuar mbështetja financiare). 

 

Subvencionimin   2022 në sportin:   

1.2. Në tabelën e mëposhtme, lista e  aktivitetet (të listuara si në projekt propozim), bartësite 
aktiviteteve, një përshkrimtë periudhës kohore në të cilën ato zbatohen,si dhe rezultatetdhe treguesit e 
aktivitetit: 

Emri i aktivitetit Bartësi i 
Aktivitetit 
( mbulimi i 

shpenzimeve ) 

Përshkrimi i 
aktivitetit të 

kryer 

Periudha 
kohore 

Rezultatet aktuale 
dhe treguesit 
(indikatorët) 

Turne      

Kampionatet      

Turne      

Ndeshje miqesore      

Paisje sportive –
rekuizita  

    

          1.3.Përfituesit e përfshirë në Subvencionimin   2022 (gjinia,mosha,vendi ku përfituesit janë,nevojat e 
tyre dhe 
veçoritë e tjera të mundshme) si dhe numri ipërfituesve të përfshirë në këtë Subvencionimin   2022? 

 

1.4. Sa përfitues janë të përfshirënë këtë Subvencionimin  2022? 
 

1.5. Ndikimi i Subvencionimin   2022në klub? 
 

1.6.Cilat janë ndryshimet specifike që ndodhin (në komunitet ,në cilësinë e jetës së përfituesve,etj)Si 
rezultati aktiviteteve të Subvencionimin   2022 këto ndryshime? 

  



1.7.Nëse kan donjë mos përputhje gjatë zbatimit të Subvencionimin   2022 në krahasim me 
marrveshjen dhe fushat ,ju lutem tregoni cilat ishin arsyet,a është informuar ofruesi i mbështetjes 
financiare me ndryshimet,dhe si do të ndikoj në ndryshimet në rezultatet dhe objektivate 
Subvencionimin   2022  ? 

 

1.8.A  keni hasur rnë pengesa në zbatimin e projektit në periudhën raportuese? Nëse po,sikeni arritur 
të kaloni ato? 

 

2.  Bashkëpunimi me partnered dhe akterët tjerë 
 

2.1. Përshkruani aktivitet konkrete për partnerët organizatën gjatë periudhës raportuese.   

 
2.2.Ju lutem tregoni nëse të gjithë partneret kanë përmbushur detyrime t sipas marrëveshjes në 
përputhje me  Subvencionimin   2022 projektit? 

 

2.3. A është mbajtur partneriteti me sukses dhenë çfarë mënyre? Si e shihni vazhdimin e partneritetit 
në periudhën e ardhshme? Nevoja për ndryshime (përshembull:takime të shpeshta, forma të 
përcaktuara qartë e bashkëpunimit apo tëtjera)? 

 

2.4.Ju lutem tregoni nëse Subvencionimin   2022 është realizuar në bashkëpunimme akterët tjerë? 
Përshkruani 
Bashkëpunimd he ndikimin e këtij bashkëpunimi 

 

2.5. Aka vazhduar bashkëpunimime akterët tjerë dhea ka iniciativa dhe /ose projekte të reja? 
 

3.1.Tregoni numrin  e të punësuarve dhe numrin e vullnetarëve të përfshirë në zbatimin 
Subvencionimin   2022. 

 

3.2.A ka të punësuar personel të ri me qëllim të implementimit të Subvencionimin   2022 (të 
ngapërfituesi ose 
partneri/et)? 

 

3.3. Në çfarë aktivitete janë përfshirë  vullnetarët në Subvencionimin   2022? 
 

Subvencionimin   2022sa do te jete i nevojshem per vitin 2023  

 

3.  Forcimi i kapacitetit 
 

4.1.tregoni për aktivitetet e ngritjes së kapacitetit të Individuale Sportive duke përfshirë trajnimet dhe 
aktivitetete ngjashme që janë zhvilluar në periudhën raportuese 

 
Nuk  ka 

4.2. Cilat janëpërfitimet e trajnimeve? Me cilat trajnime keni kontribuar në zhvillimin e kompetencave 
të të punësuarve në organizatë? 

 



 

5. Monitorimi dhe vlerësimi i suksesit të Subvencionimin   2022 
 

5.1.Specifikat dhe  mënyra që kemi kryer vlerësimin dhe suksesin e Subvencionimin   2022 në 
periudhën raportuese. 
(Eshtë bërë vlerësim organizativ i brendshëm te cilat kane dhene rezultate: 

 

5.2.Shkurtimisht tregoni rezultatet e vlerësimit të Subvencionimin   2022,si dhe metodat që janë 
përdorur në 
procesine vlerësimit. 

 

5.3.A keni një raport të veçantë për vlerësimin?  Nëse po,ju lute mbashkëngjisni atë në  shtojcën e 
këtij raporti. 

 

 
6. Qëndrueshmëria e Subvencionimin 2022 

 
6.1. Si do të përdoren rezultatete Subvencionimin   2022, pas përfundimit të implementimit? A ka 
ndonjë 
plan për vazhdimësi në veprim? 

 

6.2. Aka burime të siguruara për financimin e aktiviteteve pas Subvencionimin   2022, Nëse po, 
nga 
kush? 

 

 
7. Buxheti i Subvencionimin  2022 dhe raporti financiar përperiudhën raportuese 

 
7.1.Jepni komentet kryesore në lidhje me raportin financiar dhe devijimit të mundshëm nga buxheti i 
planifikuar i projektit 

 
Arsyetim: \ 



 

 
7.2.A janë shpenzuar fondet në përputhje me buxhetin e planifikuar,apo ka pasur vështirësi? Ju lutem 
Tregoni vështirësitë e hasura. 

 

7.3. Aka pasur rmarrëveshje  përbashkët - financimin e projektit? 
 

8. Informacione të tjera në lidhjeme zbatimin e projektit 
8.1.Theksoni arritjet specifike që ndërlidhen me zbatimin aktual të projektit. 

 

8.2.Specifikoni bashkëpunimin e arritur gjatë periudhës së kaluar me mediat dhe palët e tjera për 
Aktivitetet që lidhen me promovimin e projektit 

 

8.3.Cilat janë pengesat kryesore që hasen gjatë zbatimit të projektit? A I keni tejkaluar me sukses dhe 
si? Cilat kanë qenë mësimet kryesore që lidhen me këto pengesa dhe mënyrat për t'i kapërcyer ato (ose 
arsyet që ju kanë penguarqë ta bëjë këtë)? 

 
 

9. Aktivitetete planifikuara për periudhën e ardhshme raportuese; 
10. Raporti Shtojcat të bashkangjiten fotot e aktiviteteve kopje, CD ose USB. 
 
Arsyetim:  

 
10.1. Listae dokumenteve të bashkangjitura raportit përshkrues të dhënat i keni të 
bashkangjitura: fotografi, faturat, raportin financiar si dhe kopjet e dokumentacionit sipas 
rregullores 04/2017 të dates 13.06.2017. 

                                                           
                                                 Emri i plotë, nënshkrimi të  personit  përgjegjës të  indivitit/OjQ-së 

                                                              
___________ 

 



 
 
 

REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVA 

KOMUNA - MUNICIPALITY 

HANI I ELEZIT 

 
 
 

1 
 

RAPORT FINANCIAR 

Thirrja publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekteve/programeve të OJQ-ve dhe individëve 
të fushës së sportit - Thirrja për Subvencione 2022 

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 të kalkulojë shumat sipas formulave dhe nuk është e nevojshme të kalkulohen në mënyrë manuale. 

FINANCUESI Komuna Hani i Elezit  

RAPORT FINANCIAR  

Emri i OJQ-së/Individit  

Emri i projektit/programit  

Periudha e zbatimit  

Lloji i kostos  

Shuma e përgjithshme e shpenzimeve  

A) Shpenzimet e drejtpërdrejta (specifiko shpenzimet që janë të lidhur direkt me projektin) 



 
 
 

REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVA 

KOMUNA - MUNICIPALITY 

HANI I ELEZIT 

 
 
 

2 
 

 

 

1. BURIMET NJERËZORE (të 
përcaktohen shpenzimet e 
pagesave për të angazhuarit) 

SHËNIM: Së pari emri dhe 
mbiemri i personave të cilët 
janë paguar dhe titullin e punës. 

Njësi (dita, 
muaji) 

Numri i njësive Shuma mujore e 
pagesave bruto 

Shuma totale e 
përkrahur nga ofruesi i 
mbështetjes financiare 

Shuma totale e 
shpenzuar nga përfituesi 
i mbështetjes financiare 

1.1.       
1.2.       
1.3.       
1.4.       
1.5.       
Totali:       

2. Udhëtimi (specifiko shpenzimet 
për shembull: të transportit, 
shpenzimet e udhëtimit, 
shpenzimet e akomodimit dhe 
ushqimit për qëllimin e kryerjes 
së aktiviteteve të projektit) 

Njësia (km, 
harta, të 
udhëtimit) 

Numri i njësive Çmimi për njësi Shuma totale e 
përkrahur nga ofruesi i 
mbështetjes financiare 

Shuma totale e 
shpenzuar nga përfituesi 
i mbështetjes financiare 

2.1       
2.2.       



 
 
 

REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVA 

KOMUNA - MUNICIPALITY 

HANI I ELEZIT 

 
 
 

3 
 

2.3.  
 

     

2.4. SHPENZIME DITORE       
Totali:       
3. MALLRAT DHE 

SHËRBIMET 
Njësia (copë) Numri i njësive Çmimi për njësi Shuma totale e 

përkrahur nga ofruesi i 
mbështetjes financiare 

Shuma totale e 
shpenzuar nga përfituesi 
i mbështetjes financiare 

3.1       

3.2.       
3.3.       
3.4.       
3.5.       
Totali:       
4. SHPENZIME  TJERA 

(shërbimet, fushatat, trajnimi për 
përdoruesit kryesorë, shpenzimet 
e monitorimit të implementimit 
të projektit, shpenzimet e tjera që 
janë të nevojshme dhe të lidhura 
direkt dhe të nevojshme për 
zbatimin e aktiviteteve të 

Njësia (copë) Numri i njësive Çmimi për njësi Shuma totale e 
përkrahur nga ofruesi i 
mbështetjes financiare 

Shuma totale e 
shpenzuar nga përfituesi 
i mbështetjes financiare 



 
 
 

REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVA 

KOMUNA - MUNICIPALITY 

HANI I ELEZIT 

 
 
 

4 
 

projektit dhe të ngjashme) 

4.1       
4.2.       
4.3.       
4.4.       
4.5.       
Totali:       

B) Shpenzimet indirekte (specifiko shpenzimet që janë të lidhura në mënyrë indirekte me zbatimin e projektit) 

Shpenzimet indirekte të 
projektit   

Njësia 
(specifiko, 
periudha 
kohore) 

Numri i njësive Çmimi për njësi Shuma totale e 
përkrahur nga ofruesi i 
mbështetjes financiare 

Shuma totale e 
shpenzuar nga 
përfituesi i mbështetjes 
financiare 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
Totali:      

A) Shpenzimet direkte      



 
 
 

REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVA 

KOMUNA - MUNICIPALITY 

HANI I ELEZIT 

 
 
 

5 
 

B) Shpenzimet indirekte      

TOTAL (A + B)      

Emri dhe mbiemri i personit të autorizuar të OJQ-
së / individit 

Vula e OJQ-së Emri dhe mbiemri i udhëheqësit / Menaxherit 
të Projektit 

  Vjosa Rogaqi  

Nënshkrimi Nënshkrimi 

 


