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Duke u bazuar në obligimet ligjore për raportim, Drejtoria e Kulturs, Rinisë dhe Sportit ka
përgatitur raportin e punës për Periudhen Janar-Qershor 2019.

Drejtoria e Kulturës, Rinisë, dhe Sportit punën e vet e bazon në Statutin e Komunës, Orientimet
Zhvillimore të Kulturës, Planin e Veprimit Rinor Lokal, Strategjinë e sportit, Vendimet e
Kuvendit të Komunës dhe në planin e punës për vitin përkatës.
Raporti përfshinë;
Strukturen organizative të drejtorisë,
Aktivitetet

Struktura organizative e drejtorisë

Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në strukturën e vet organizative përfshinë; Sektorin e
Kulturës, Sektorin e Rinisë dhe Sektorin e Sportit. Po ashtu DKRS është përgjegjëse për
menagjimin e institucioneve tjera si; Qendra e Kulturës, Muzeu i Qytetit, Biblioteka, Palestra e
Sporteve Minatori, Galerin e Arteve.

SEKTORI I KULTURËS

PASQYRË E PUNËS SË DKRS – SEKTORIT TË KULTURËS PËR PERIUDHËN
1 JANAR – 19 QERSHOR 2019

Gjithsej lëndë të shqyrtuara 45

Projekte të OJQ-ve të subvencionuara sipas thirrjes publike të datës 25 janar 2019

OJQ ‘’7 Arte’’ - Nr.Prot .12-453/01-0012830/19 ..................................................1.300 euro
OJQ  ‘’Futja Ngjyrë’’ - Nr.Prot.12-453/01-0012554/19..............................................700 euro
OJQ ‘’Mitrovica  Art Colony 2019’’ - Nr.Prot.12-453/01-0009043/19....................2.000 euro
OJQ  ‘’QRB’’ - Nr.Prot. 12-453/01-0013193/19.........................................................500 euro
OJQ   SHSHM ‘’Jakup Ceraja’’ - Nr.Prot.12-453/01-0012533/19............................1.750 euro
OJQ  ‘’Shoqata e Muzicientëve të Mitrovicës - Nr.Prot.12-453/01-0012800/19......2.000 euro
OJQ “KosovaArs” Nr. Prot. - 12-453/01 – 0012432/19............................................1.750 euro

Gjithsej......................10.000 euro

Projekte tjera të mbështetura financiarisht nga DKRS – Sektori i Kulturës

Shoqatës Ndërkomunale të të Verbërve - Nr. Prot. - 12-453/01-0027876/19.................300 euro
OJQ LIVCK – Dega në Mitrovicë- Nr. Prot. - 12-453/01-0027765/19/..........................500 euro



OJQ Me Dorë në Zemër – Nr. Prot. - 12-453/01-0027876...............................................500 euro
Enis Kelmendi - Nr.Prot. - 12- 400/04-0004606/19 ……………...................................500 euro
Bekim Shala - Nr.Prot. - 12-400/04-0007856/19 ……………………………………….500 euro
Rexhep Ahmeti - Nr.Prot. - 12-400/04-0006253/19 …………………………………….500 euro
Saranda Kutllovci Syla - Nr.Prot. - 12-453/01-0009893/19 ..............................................350 euro

Gjithsej……………….3.150 euro

Lëndë tjera të shqyrtuara:

OJQ Ars Kosova Nr.Prot. - 12-453/01-0087212/18
Teatri i Qytetit Nr.Prot. - 12 – 015/02-0005566/19
Gëzim Murati - Nr.Prot. 12 – 453/01-0003114/19
LIVCLK - Nr.Prot. 12 – 453/01-0015554/19
Ekrem Sinani - Nr.Prot. 12 – 400/04-0017998/19
Muhamet Azemi - Nr.Prot. 12 – 463/06-0023049/19
Ramadan Miftari - Nr.Prot. 12 – 463/04-0023152/19
OJQ ‘’Minator 88/89 ‘’ - Nr.Prot. 12-453/01-0012408/19
OJQ  ‘’Sander Prosi’’ - Nr.Prot. 12-453/01-0010964/19
OJQ ‘’Mitrovica Press’’- Nr.Prot .12-453/01-0012752/19
OJQ ‘’AD Libitum’’ – Nr. Prot. 12-453/01-0009813/19
OJQ ‘’SHAV-M’’ - Nr. Prot. 12-453/01-0013132/19
OJQ “Eksodi 99” – Nr. Prot. 12-453/01-0012825/19
OJQ OHVSH – TRUNGU- 12-453/01-0012294/19

Nga aktivitetet
- 17 Shkurti – Dita e Pavarësisë
- Akademi përkujtimore për Isa Boletinin
- Akademi përkujtimore për Safet Boletinin
- Akademi përkujtimore për Martirët e fshatit Vllahi
- Shënimi i 6 Qershorit- Ditës së Dëshmorëve
- Akademi përkujtimore për Martirët e fshatit Koshtovë
- Akademi përkujtimore për Sokol Preteni, Qazim Cimili dhe Esat Meholli

QENDRA E KULTURËS “REXHEP MITROVICA”

Në Qendrën e Kulturës ‘’Rexhep Mitrovica’’ gjatë muajit Janar në Mitrovicë janë zhvilluar
aktivitete të ndryshme  kulturore institucionale dhe sportive. Në këto aktivitete morën pjese apo i
ndoqën 1050 persona.

Në Qendrën e Kulturës ‘’Rexhep Mitrovica’’ gjatë muajit SHKURT në Mitrovicë janë
zhvilluar
aktivitete të ndryshme  kulturore institucionale dhe sportive. Në këto aktivitete morën pjese apo i
ndoqën 2700 persona.



Në Qendrën e Kulturës ‘’Rexhep Mitrovica’’ gjatë muajit Mars në Mitrovicë janë zhvilluar
aktivitete të ndryshme  kulturore institucionale dhe sportive. Në këto aktivitete morën pjese apo i
ndoqën 2100 persona.

Në Qendrën e Kulturës ‘’Rexhep Mitrovica’’ gjatë muajit Prill në Mitrovicë janë zhvilluar
aktivitete të ndryshme  kulturore institucionale dhe sportive. . Në këto aktivitete morën pjese apo
i
ndoqën 3300 persona.

Në Qendrën e Kulturës ‘’Rexhep Mitrovica’’ gjatë muajit Maj në Mitrovicë janë zhvilluar
aktivitete të ndryshme  kulturore institucionale dhe sportive. . Në këto aktivitete morën pjese apo
i
ndoqën 6500 persona.

Në Qendrën e Kulturës ‘’Rexhep Mitrovica’’ gjatë muajit Qershor në Mitrovicë janë
zhvilluar
aktivitete të ndryshme  kulturore institucionale dhe sportive. . Në këto aktivitete morën pjese apo
i
ndoqën 2500 persona

Raporti financiar

NR Emri e Mbiemri Datë Shfrytëzimi i hapësirës Shuma

1. Instituti Demokratik i
Kosovës

19.02.2019 Salla e konferencave 130.00

2. Kolegji Universum -
Prishtinë

22.02.2019 Kino salla 50.00

3. Cirku nga Shqipëria 23.04.2019 Kino Salla 50.00

4. Bashkësia islame 03.05.2019 Kino Salla 50.00

5. Kopshti “Nina” 15.06.2019 Kino Salla 130.00

Gjithsej
410.00



MUZEU I QYTETIT

Muaji Janar

Në muajit janar në Muzeun e Mitrovicës u përfunduan disa nga punët e mbetura nga viti
paraprak,
punë të cilat kishin të bënin me risitemimin e hapësirave ku është arkivuar materiali muzeor.

Gjatë këtij muaji po ashtu u aplikua me projekt propozime në MKRS-e dhe në OJQ-n IKS-i.
Në këtë muaji kishte vizita të zakonshme dhe vizita studimore nga nxënës,student si dhe nga
studiues të komuniteteve të ndryshme.

Vlen të ceket se gjatë kësaj periudhe Muzeu i Mitrovicës në bashkëpunim me organizatën GAIA
Kosovo, organizuan aktivitetin e përbashkët “Karvani i Tregimeve” ku përveç rrëfimeve u
ekspozuan edhe disa fotografi që për fokus kanë gratë e Mitrovicës.

Në këtë muaj muzeun e vizituan një grup i studentëve të Fakultetit të Arteve, si dhe disa studentë
të
Fakultetit të Arkitekturës, disa prej këtyre studenteve ju ndihmuam me material te ndryshme.

Muaji shkurt

Gjatë këtij muaji u vazhdua puna arkivore në arkivin e etnologjisë, me ç’rast u ndruan numri i
inventarëve për disa dhjetëra veshje si dhe u sistemuan në arkiv.

U asistuan më të dhëna, burime dhe fotografi student të fushave shoqërore si dhe u ndihmua
studiuesi i arkitekturës Rilind Sadiku me të dhëna rreth objektit “Shtëpia e Armatës”.

Si dhe në kuadër të 11 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, u ftua Zyrtarja për Etnologji znj. Nora
Prekazi Hoti, ta prezantoj transformim e hapësirave muzeale si dhe sukseset e muzeut në
Kolegjin
Kosovo Leadership Accademy.

Gjatë muajit shkurt u pasurua sektori multimedial me eksponate të reja të marra nga arkivi.
Po ashtu u mbajt sesioni i sportit në projektin “Karvani i tregimeve” me OJQ GAIA, ku Muzeu i
Qytetit mori pjesë me foto të sportit nga fototeka e muzeut.

Gjatë këtij muaji u aplikua me projekt me fotografi të z.Izedin Krasniqi me titullin “Imazhe nga
zona
të luftës 1998-1999” në DKRS.

Ky muaj pati shpjegime të sektorëve të muzeut nga vizitor të ndryshëm lokal e ndërkombëtar.



Muaji Mars

Ky muaj u karakterizua me vizita nga vizitorë ndërkombëtar nga vende të ndryshme, këta vizitor
intersim të veçantë shfaqen për diversitetin në qytetin e Mitrovicës si dhe koleksionin e Neolitit.

Gjatë kësaj kohe u punua në arkivat e muzeut, si në pastrimin bazik dhe materiale nga tekstili si
dhe
eksponateve nga druri.

Në këtë muaj ju asistua me ofrimin e informative si dhe huazimin e fotografive studentit të
Dizajnit
Grafik Sali Hasnai, i cili përmes këtyre fotografive dhe informatave bëri krahasimin e strukturës
së
vjetër të qytetit me strukturën e re.

Po ashtu në këtë muaj pati takime në mes punonjësve profesional të muzeut me studiuesen e
mirënjohur znj.Exhlale Salihu.

Gjatë këtij muaji pati vizita nga shkolla fillore dhe të mesme nga komuna e Mitrovicës,numri më
i
madh i këtyre vizitorëve ishte nga SHFMU “Musa Hoti”

Materiale dhe informata për temën e diplomës ju ofruan disa studenteve për punime te ndryshme
si
dhe për temat e diplomës.

Në muajin mars Muzeu i Mitrovicës në bashkëpunim me GAIA Kosovo në kuadër të edicionit
Karvani i Tregimeve, edicion i cili kishte për fokus lumenjtë e Mitrovicë. Muzeu për këtë
aktivitet
ekspozoj disa fotografi me imazhe nga lumenjtë e qytetit.

Muzeu i Mitrovicës në bashkëpunim me Galerinë Amerikane “Kosova Art Exchange Gallery”
organizuan aktivitetin Women’s of Mitrovica.

Hulumtim në Arkivin Ndërkomunal të Mitrovicës, hulumtimi kishte bente me disa nga
dokumentet e
periudhës osmane, si dhe dosjen e Planit Teknik të ish Shtëpisës së Armatës.

Studentes së Arkeologjisë Kaltrina Igrishta ju ndihmua me material për dhe burime për 30
eksponate
nga periudha e neolitit.
Muaji Prill

Gjatë këtij muaji pati vizitor të ndryshëm si të huaj ashtu dhe grupe të ndryshme shkollash e
kursesh
që kaluan kohë në sektorë të muzeut.



Po ashtu filluan përgatitjet për kurimin e ekspozitës “Imazhe na zona të luftës 1998-1999” më
ç’rast
u bë zhvendosja e sektorit të fosileve, gëlqerosja e mureve si dhe përgatitja për vendosjen e
ekspozitës me fotografi dokumentua.

Zyrtari për Histori z.Naser Hajdari i asistoj në disa konsultime z.Xhafer Pretenit rreth koleksionit
të
historisë me eksponate të Luftës së Fundit 1998-1999.
U asistua me të dhëna rreth ekspozitës së arkeologjisë dhe etnologjisë UN Habitati me zyre në
Mitrovicë, informata që dokumentojnë trashëgimin kulturore në PZHK.

U ndihmua me të dhëna rreth koleksionit të veshjeve të ekspozuara studiuesit z.Mustaf Haziri.

Vazhdoj puna arkivore me sistemim të numrave në koleksionin e etnologjisë si dhe sistemim
fizik të
tyre në arkiv, në anën tjetër u plotësuan dhe u regjistruan artefakte në formë digjitale.

Në muaj prill u mbajt sesioni i 4 i aktivitetit të projektit “Karvani i tregimeve” me OJQ GAIA
me
temën muzika, me ç’rast u asistua me foto nga fototeka e muzeut.

Gjatë muajit prill filloj bashkëpunimi me Muzeun Etnografik të Gjakovës rreth takimit
ndërmuzeal.

Muaji maj

Në fillim të muajit maj u vendosën fotot e ekspozitës dokumentuese “Imazhe nga Zona të Luftës
1998-1999” me autor z. Izedin Krasniqi. Muzeut të Qytetit iu shtua një zyrtar Shekfi Begu.
Ekspozita u kurua dhe u hap me 03.05.2019, dhe u përcjell me një numër të kënaqshëm vizitor
dhe
mediume. Për këtë aktivitet u dokumentua në disa mediume lokale e qendrore si TV Klan
Kosova,
RTK, TV Mitrovica.

Ku muaji pati rritje vizitorësh nga shkollat e ndryshme fillore të qytetit si dhe bashkëqytetar.
Zyrtarja
për Etnologji znj. Nora Prekazi Hoti u xhirua në muze për një projekt dokumentar “99 femra të
suksesshme të Kosovës” nga autore znj. Lauren Peace nga SHBA.

Gjatë këtij muaji muzeu u vizitua nga Departamenti i Antropologjisë kulturore të Fakultetit të
Filozofisë me student dhe profesoreshë znj. Zanita Halimi dhe profesori portugez z. Sergio
Veludo
Coelho nga U. T. C de Estudios Culturais e Sociais, Cultural and Social Studies.



Si dhe nga Instituti Albanologjik dhe ai i Folklorit me studiues shqiptar dhe studiuesen japoneze
Keiko Ëells.

Në kuadër të këtij muaji u shënua edhe Dita Ndërkombëtare e Muzeve me 18 Maj me temën
“Muzetë si Qendra kulturore: e ardhmja e traditës”, ku u shënuan dy aktivitete. Njëri në
bashkëpunim me OJQ GAIA, që u emërua “Mitrovica qytet i diversitetit” ku u performuan një
serë
aktivitetesh me artezanateve si: drugdhendje, punëdore me kërrabëza, përgatitje ushqimi etj. si
dhe
tregimeve të ngjarjeve të ndryshme rreth qytetit tonë me diversitet kulturor.

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Muzeve, Muzeu Etnografik i Gjakovës së bashku me
Muzeun
e Qytetit të Mitrovicës ftojnë në një takim ndërmuzeal me 20 Maj 2019 në orën 10:30- 15:00 në
Muze në Gjakovë, për tu njohur me “Gjendjen aktuale të Muzeve të Kosovës”, si një hap i parë i
komunikimit ndërmuzeal. Takimi u mbajt në Gjakovë në Muze Etnografik ku morrin pjesë rreth
10
muze si : Muzeu i Pejës, Muzeu i Ferizajt, Muzeu i Vushtrrisë, Muzeu i Istogut, Muzeu i
Dragashit,
Muzeu i Qytetit të Mitrovicës dhe si nikoqir Muzetë e Gjakovës, po ashtu këtë iniciativë e
përkrahën
Muzeu i Prizrenit, Muzeu i Gjilanit, Muzeu i Deçanit dhe Muzeu i Skenderajt. Nga ky takim
dolën
disa rekomandime, me ç’rast u përcaktua takimi i radhës që do të mbahet në javën e fundit të
shtatorit të viti 2019 në Muzeun e Qyteti të Mitrovicës. Si dhe u pa shumë e nevojshme të
kërkohet
takim me Mistrinë për Kulturë, Rini e Sport për ti kumtuar rekomandimet e dala nga ky takim.

Takimi zgjoj edhe kureshtje mediale, u intervistuan Zyrtare për Etnologji znj. Nora Prekazi Hoti
dhe
Drejtori Besmin Hasi në TV 21, KTV si dhe TV Syri nga Gjakova. Po ashtu u shkrua edhe në
webportale KultPlus dhe KohaDitore etj.

Gjatë muajit u ndihmuan me të dhëna rreth objekteve të trashëgimisë kulturore të Mitrovicës 4
studente të arkeologjisë.

Në fund të këtij muaji Muzeun e Qytetit të Mitrovicës e vizituan Kryeparlamentari z. Kadri
Veseli
dhe Ministrat të tjerë si z. Bedri Hamza, z. Uran Ismaili, z. Memli Krasniqi e kështu me radhë,
vizituan ekspozitën dokumentuese më fotografi të z. Izedin Krasniqi.

Gjatë këtyre muajve Muzeu i Qyteti të Mitrovicës u vizitua me rreth 1000 vizitorë të huaj dhe të
vendit.



SEKTORI I RINISË

Ky raport është hartuar në kuadër të aktiviteteve të Sektorit të Rinisë në Drejtorinë për Kulturë
Rini dhe Sport dhe përfshin periudhën kohore Janar-Qershor 2019.

Aktivitetet e implementuara gjate kesaj periudhe kohore jane te bazuara ne Planin e Punes 2019
dhe Planin e Veprimit Rinor Lokal.
Sektori i Rinisë , njëri nga tre sektorët e DKRS-së është përgjegjës për  kordinimin e aktiviteteve
rinore dhe mbarvajtjën e punës në sektorë.

Ky Sektor vëmendje dhe përkushtim të vecantë i ka kushtuar fuqizimit të të rinjve,  përmes
formave të ndryshme të organizimit institucional duke shënuar aktivitete të  ndryshme
gjithpërfshirëse.
Mbështetje i është dhënë organizatave rinore, Qendrave rinore (me kushte të vështira financiare),
grupeve rinore, individëve krijues, artistë dhe sportistë të talentuar dhe domosdoshmërisht
pjesëmarrjes së grupeve të ndryshme rinore jashtë vendit në Festivale,Turnire dhe aktivitete tjera
me karakter garues, ku të rinjët tonë në të gjitha dimensionet janë kthyer me rezultate të dalluara.

Në veçanti DKRS njeh rëndësine e pjesëmarrjës së të rinjëve në vendimmarje në të gjitha
proceset që e prekin stautin e  të riut dhe zhvillilim individual si qytetarë aktiv sot dhe bazë për
zhvillim të qëndrueshëm të Komunës tani dhe në të ardhmën.
Ky Plan per vitin 2019 është hartuar duke u bazuar në këto politika rinore të dalura nga Plani i
Veprimit Rinor Lokal 2014-2017:

 Pjesëmarrja aktive e rinisë në proceset shoqërore
 Krijimi i mundësive dhe përkrahja e punësimit të të rinjve

 Edukimi dhe parandalimi i dukurive të dëmshme për rininë
 Fuqizimi dhe qëndrueshmëria e Qendrës Rinore dhe Këshillit të Veprimit Rinor Lokal

(KVRL)
 Siguria Njerëzore
 Integrimi social, ndër – etnik, vullnetarizmi, nxitja dhe fuqizimi i punës rinore në

komunitet, Kulturë, Sport dhe Rekreacion.

Gjatë këtyre katër muajve stafi i Sektorit të Rinisë ka qenë pjesë e shumë takimeve debateve  me
të rinjë.  Si sektor i Rinisë ka filluar me promovimin e rregullorës për vullnetarizëm, dokument
ky shume me interes për të rinjët e qytetit të Mitrovicës.
Aktivitetet e realizuar gjatë kësaj periudhe ishin:
 Hartimi i Planit të Punës për vitin 2019



 Është bërë thirrja për projekt-propozime për OJQ-të

 Janë vlerësuar projekt-propozimet e parapara me thirrjën publike

 Vizita nëpër OJQ të ndryshme lokale si: Qendrën rinore publike, Diakonia Youth Center,
KVLR, CECD-Friends, MDNZ, CED, Rinas, 7 Arte etj

 Pjesëmarrje në debate, konferenca, trajnime, seminare dhe aktivitete rinore

 Panairi i Shkencës dhe Kulturës

OJQ 7Arte ka paraqitur "Planin për Mbështetjen e Ndërmarrësisë për komunën e Mitrovicës
Jugore" Objektiv kryesor është të krijojë mundësi për ndërmarrësit e rinj në Mitrovicën e Jugut
për të shfrytëzuar potencialin e tyre në tregun global të punës duke transformuar ekonominë
lokale drejt R4I (Revolucioni i Katërt Industrial).Prandaj, janë identifikuar katër prioritete
strategjike: Sigurimi i mundësive për të rinjtë, Edukimi për ndërmarrësi, ofrimi i një manuali për
Ndërmarrësi Sociale dhe sigurimi i mbështetjes financiare për idetëfillestare. Prezantimi u pasua
nga një panel diskutimesh si z. Shukri Gashi nga Drejtoria e Financave nga Komuna e
Mitrovicës dhe z. Besmir Salihu -Udhëheqës i Zyrës së Punësimit në Mitrovicë si dhe
përfaqësues nga Drejtoria për Kulturë, Rini e Sport.

Ne kuadër të aktiviteteve Kosova kremton 20-vjetorin e çlirimit. me datë 16 qershor 2019 në sheshin
Mehë Uka, për nder të 20-vjetorit të Çlirimit të Kosovës, në qytetin e Mitrovicës në ora 20:00
përformuanë 34 anëtarë nga ansambli i Meksikës me një pjesëmarrje të madhe të qytetarëve,
aktivitete ky i realuzuar në bashkëpunim me OJQ “Brez pas Brezi”.

Me ftesë të CBM kemi marrë pjesë në punëtorin finale për hartimin e Strategjisë Lokale për
Luftimin/Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm" {Development of Local Strategy for
Countering/Prevention of Violent Extremism} në Komunën e Mitrovicës e cila është e vetmja e
këtij lloji në Kosovë, për ndërtimin e një komuniteti të qëndrueshëm në Mitrovicë



Foto të aktiviteteve të realizuzra gjatë kësaj periudhe:









Më poshtë gjeni edhe formën tabelare të projekteve të përkrahura gjatë kësaj periudhe kohore
Janar-Qershor 2019:

Nr. Emri i OJQ-së Emri i projektit

1. OJQ “KVRL” “Roli im në Kosovën Evropiane”

2. OJQ “Rinas” “Duhani Vret”

3. OJQ “Valet e Paqes” “Fuqizimi i të Rinjve “
4. OJQ “Buz Ibrit” “Rinia në procesin e informimit të           liberalizimit të

Vizave”
5. OJQ “QRB” “Aktivizohu për vete dhe komunitetin ku jeton "

6. OJQ “Vendi Im” “Fuqizimi i të rinjve në rajonin e  Mitrovicës”

7. OJQ “Creative Education” “Të drejtat e të rinjve dhe fuqizimi i Rinisë në Komunën e
Mitrovicës”

SEKTORI I SPORTIT

RAPORTI  6 ( Gjashte ) MUJOR I PUNËS ( 01.01.2019 – 01.06.2019 )
Sektorit për Sport në kuadër të Drejtorisë për Kulturë,Rini dhe Sport për  periudhën  6
mujore janar –Qershor  2019 kryesisht është përqendruar ne realizimin e objektivave te
përcaktuara me Planin e punës , dhe rregullores 17/4 për vitin 2019 duke u
përqendruar kryesisht ne:

 Lejimi dhe ndarja e subvencioneve për klubet sportive
 Liga e veteraneve-FUTSALL
 Vizita ne Palestrën sportive
 Takimet me klubet sportive
 Puna administrative ne rregullimin e dokumentacionit te klubeve sportiv
 Turnir memorial për Habib Sylejmanit, Kemail Broja dhe Bahri Llapashtica



 Realizimi i Turnirit  tradicionale 17 shkurt dita e pavarësisë  ne futboll te vogël
 Realizimi i Turnirit  tradicionale i Heroit “ Harun Beka”  ne futboll te vogël
 Realizimi i Turnirit  tradicional “Xheki ‘s Cup-13 - U13”
 Realizimi i Turnirit tradicional ne futboll te vogël komandant “ Shemi”
 Lejimin e pajisjeve sportive për klube ku me poshtë do i kini edhe fotot
 Dita e Komitetit Olimpik
 Manifestimi Nga DKRS-ja për KFF” Mitrovica” për shpalljen  kampione, dhe

fituese e kupës se Republikës se Kosovës
 Turnir për ramazan
 Takim me klube sportive  te regjionit te Mitrovicës dhe me këshillin kombëtar

për parandalimin dhe sanksionimin  e dukurive negative ne sport

I . Lejimi dhe ndarja e subvencioneve për klubet sportive
Edhe gjate këtij gjate mujorshi është bere lejimi dhe ndarja e subvencioneve për klubet
sportive konform Planit te punës për vitin 2019 ,dhe rregullores 17/4.
Ne janar te datës 16.01.2019 është bere lejimi   për te gjitha klubet sportive , dhe
shoqatave sportive te cilat kane deponuar kërkesat e tyre për subvencione ne DKRS .
II. Liga e veteraneve-FUTSALL
Në bashkëpunim  me Federatën e futsallit ne nivel qendror Sektori për Sport  ka
përkrah  “ Ligen e Veteraneve “ ne Futsall dhe Sektori i Sportit  ketë aktivitet e ka
mbështetur me medalje dhe kupa .



III. Vizita ne Palestrën sportive
Gjate kësaj periudhe raportuese janë bere vizita te shpeshta ne Palestrën e sporteve
“Minatori’ me qellim te përcjelljes se  aktiviteteve përgatitore te klubeve sportive .

IV. Takimet me klubet sportive
Gjate kësaj periudhe raportuese janë realizuar shume vizita veç e veç neper klube
sportive me ç’rast është biseduar lidhur me organizimin e tyre dhe problemet me te
cilat ballafaqohen ndërsa gjate kësaj periudhe është mbajtur edhe një takim i përbashkët
me te gjitha klubet sportive.

V. Puna administrative ne rregullimin e dokumentacionit te klubeve sportive
Puna administrative ne rregullimin e dokumentacionit te klubeve sportive është detyre
dhe obligim permanent i stafit ne Sektorin e sportit dhe ne ketë kontest  pothuaj çdo
dite,një pjese e kohës i dedikohet rregullimit dhe sistemimit te dokumentacionit te
klubeve sportive dhe ne ketë kuadër edhe te përpunimit te dokumentacionit rreth
regjistrimit te klubeve sportive si dhe paisja e tyre me vendime për regjistrim.

VI. Takimi me klube sportive  te regjionit te Mitrovicës dhe me këshillin kombëtar
për parandalimin dhe sanksionimin  e dukurive negative ne sport
Ne takimin e datën 15.05.2019 u diskutua për parandalimin e dukurive negative ne
sport, ku i pranishëm ishe edhe z Besim Hasani kryetar i KOK-të dhe z Besim Kelmendi
Prokuror dhe Kryetar i këshillit



VII. Turnir memorial për Habib Sylejmanit, Kemail Broja dhe Bahri Llapashtica
Me datën 11.02.2019  është organizuar turniri memorial ne futboll te vogël me
pjesëmarrjen e 12 ( dymdhjet) ekipeve nga gjithë Kosova si  Gjilani, Peja, Ferizaj, Vitia,
Podujeva, Prizreni,Drenica , dhe  Sektori i Sportit  ketë aktivitet e ka mbështetur kupa
medalje dhe një drek për pjesëmarrës.

VII. Turnir memorial për Habib Sylejmanit, Kemail Broja dhe Bahri Llapashtica
Me datën 11.02.2019  është organizuar turniri memorial ne futboll te vogël me
pjesëmarrjen e 12 ( dymdhjet) ekipeve nga gjithë Kosova si  Gjilani, Peja, Ferizaj, Vitia,
Podujeva, Prizreni,Drenica , dhe  Sektori i Sportit  ketë aktivitet e ka mbështetur kupa
medalje dhe një drek për pjesëmarrës.

VII. Turnir memorial për Habib Sylejmanit, Kemail Broja dhe Bahri Llapashtica
Me datën 11.02.2019  është organizuar turniri memorial ne futboll te vogël me
pjesëmarrjen e 12 ( dymdhjet) ekipeve nga gjithë Kosova si  Gjilani, Peja, Ferizaj, Vitia,
Podujeva, Prizreni,Drenica , dhe  Sektori i Sportit  ketë aktivitet e ka mbështetur kupa
medalje dhe një drek për pjesëmarrës.





VIII. Realizimi i turnirit tradicionale 17shkurt dita e pavarësisë ne futboll te vogël .
Ne ketë dite është organizuar turniri tradicional ne futboll te vogël me pjesëmarrjen e 9
(nënte) ekipeve,  dhe Sektori i Sportit ketë aktivitet e ka mbështetur me kupa, medalje
dhe një drek për finalistë.



VIIII.Turnir memorial ne futboll te vogël  kushtuar Heroit te Kosovës “ Harun Beka
“
Me datën 13 dhe 14.04.2019 është organizuar turniri memorial ne futboll te vogël me
pjesëmarrjen e 12 ( dymdhjet) ekipe ,dhe Sektori i Sportit  ketë aktivitet e ka mbështetur
me medalje , kupa dhe një drek për finalistet.



X.Turnir memorial ne futboll te vogël  kushtuar Xhevat Jusufi – “Xheki”
Me datën 04.05.2019 është organizuar turniri memorial ne futboll te vogël “Xheki’s Cup
-U13”,  ne pjesëmarrje ne turnir kane qene te gjitha klubet  U13  te Mitrovicës duke i
përfshire  edhe shkollat e futbollit, dhe  sektori i Sportit ketë aktivitet e ka mbështetur
me Kupa dhe medalje.



XI.Turnir memorial ne futboll te vogël  kushtuar Shemsi Ahmeti“ Shemi “
Me datën 27. dhe 28.04.2019 është organizuar turniri memorial ne futboll te vogël me
pjesëmarrjen e 9 ( nënte) ekipe te Mitrovicës ,dhe Sektori i Sportit  ketë aktivitet e ka
mbështetur me kupa ,medalje dhe një drek për finalistet.



XII. Lejimin e pajisjeve sportive për klube .
DKRS-ja i ka lejuar ( mbështetur ) klubeve  pajisje sportive  , si KF” Trepça”,
KFF”Mitrovica” KB” Trepça89”, KF” Veteranet”, KH” Trepça”

Pajisjet e Klubi i boksit “Trepça”89



Fanellat e klubit te veteraneve KF “Mitrovica”

Fanellat e klubit te femrave KFF “Mitrovica”

Fanellat e klubit te veteraneve KF “Mitrovica”

Fanellat e klubit te femrave KFF “Mitrovica”

Fanellat e klubit te veteraneve KF “Mitrovica”

Fanellat e klubit te femrave KFF “Mitrovica”



XIII. Dita e Komitetit Olimpik
DKRS-ja ne bashkëpunim me KOK-së dhe me Drejtorin e Arsimit te komunës se
Mitrovicës ka mbajte manifestim (Vrapim) pre ditën olimpike te Kosovës me nxënës te

XIII. Dita e Komitetit Olimpik
DKRS-ja ne bashkëpunim me KOK-së dhe me Drejtorin e Arsimit te komunës se
Mitrovicës ka mbajte manifestim (Vrapim) pre ditën olimpike te Kosovës me nxënës te

XIII. Dita e Komitetit Olimpik
DKRS-ja ne bashkëpunim me KOK-së dhe me Drejtorin e Arsimit te komunës se
Mitrovicës ka mbajte manifestim (Vrapim) pre ditën olimpike te Kosovës me nxënës te



moshës 13 vjeçare, dhe sektori i Sportit ketë aktivitet e ka mbështetur me ujë te pijshëm
te gjithë garuesit .



XIIII.Manifestimi Nga DKRS-ja për KFF” Mitrovica” për shpalljen  kampione, dhe
fituese e kupës se Republikës se Kosovës.
Me datën 30.05.2019 është organizuar manifestim nga DKRS-ja për vashat e klubit te

Futbollit  “Mitrovica” te cilat janë stolisur me dy kupa atë    kampione dhe fituese e
kupës se Republikës se Kosovës ,Sektori i Sportit ketë manifestim e ka mbështet me
fishekzjarr, binën dhe një iftar lojtaret e  klubit  se bashku me  staf te klubit .



XV.Turnir  ne futboll te vogël  për muaj te ramazanit
Me datën 10.05 deri me 02.06.2019 është organizuar turnir ne futboll te vogël për muajin
e ramazanit me pjesëmarrjen e 10 ( dhjete) ekipe te Mitrovicës ,dhe Sektori i Sportit  ketë
aktivitet e ka mbështet  me 9 (nënte) pako ushqimore për skamnoret .





Pasqyra e projekteve të miratuara-realizuara ne aplikimin e parë të  datës 16.01.2019
bazuar ne rregulloren FM –NR- 4/2017, dhe të miratuar nga DKRS

Nr. Emri i Organizatës/klubit Emri i Projektit Shuma

1. Kl.i  Futbollit”Trepça” Pjesëmarrja ne gara nivel vendi 1.000 €
2. Kl.i  Futbollit ”Trepça’89 Përkrahje për grup mosha te reja 1.000 €
3. Kl.i  Atletikes “Trepça”89 Aktivitet e klubit për vitin 2019 1.000 €
4. Kl.i  futbollit “Mitrovica”-femrat Pjesëmarrja ne gara nivel vendi 1.000 €
5. Ojq, Ardhmëria për përparim Marrja me aktivitete sportive 700 €
6. Kl.i  Xhudos “Trepça” Sporti , shëndeti 700 €
7. Kl.i  Boksit ”Trepça” Përkrahja e klubit  për vitin 2018 600 €
8. OJQ Sporti dhe jeta Turniri multietnik 600 €
9. Kl.i  Basketbollit”Trepça”-Femrat Puna me vajzat e qytetit te Mitrovic. 500 €
10. SHRKFS Futsall Turniri për komandant “ Shemin” 500 €
11. Kl.i  Atletikes “Mitrovica” Aktivitet e klubit për vitin 2019 500 €
12. KLi  Volejbollit “Trepça” Organizimi i garave sportive ne vole. 500 €
13. Kl.i Futbollit ”Bardhi” Përkrahje për grup mosha te reja 500 €
14. Kl.i Futbollit”Lushta” Pjesëmarrja ne gara ne  nivel vendi 500 €
15. Kl.i Karates “Mitrovica” Subvencion ne organizimin e garave 400 €

Totali 10.000€

Mjete materiale të ndara për individ.

1 Adem Qollakaj Nr, protokollit. 12-400/04-0014697/19....................................................500 €
2 Arben Qarkaj Nr, protokollit 12-453/01-0008942/19....................................................250 €
3 Driton Plluzhina   Nr,  protokollit 12-400/04-0045949/19. ..................................................500 €
4 Ejup Rama Nr, protokollit 12-400/04-0012104/19....................................................450 €
5 Enes Shosholli Nr, protokollit 12-400/04-0006143/19....................................................500 €
6 Fatmir Hajzeri Nr,  protokollit 12-400/04-0008141/19.....................................................500 €
7 Fation Emini Nr, protokollit 12-400/01-0012563/19.................................................... 165 €
8 Isuf Sejdiu Nr,  protokollit 12-400/04-0034129/19....................................................500€
9 Xhelal Uka Nr, protokollit 12-400/04-0034129/19....................................................350€



Administrata
Gjate muajit Janar-Qershor 2019 ne administraten e drejtorise se Kultures jane
ardhe 358 lende ku jane perpunar dhe i jane kthyer pergjigje te gjitha lendeve
Gjate kesaj periudhe jane kthyer pozitive 32, negative dhe 7, jane anuluar 5 dhe n
gjitha pergjijet jane kthyer ne intranet
Të hyrat vetaneke të DKRS- së

-Për  vitin  kalendarik 2018, 6 mujorin e  parë të vitit, janë : 6,226.26 € .

Raporti  i DKRS  mbi  barazimin e të hyrava  vetanake  te arketuara  dhe te
evidentuara  ne kontabilitetin  pranë drejtorisë për buxhet dhe financa.
- Per vitin kalendarik 2019 të hyrat  vetanake në 6 mujorin e vitit janë 4,293.74€
Arsyeja pse ka rënje ne këtë 6 mujorsh te pare te vitit 2019 eshte sepse vitin
2018 ne 6 mujorin e pare kemi arrit me i mbledh borgjet te cilat i kane pas
operatoret ndaj drejtorisë tonë per qiratajt e objekteve.

Vërejtje:Ne drejtorin e Kultures,Rinise dhe Sportit ne institucionet vartese si Muzeu i
qytetit,Bibloteka Komunale,Galeri te Arteve,Palestra Sportive nuk ka te emeruar drejtor
andaj edhe veshtiresohet puna e ketyre institucioneve

Me respekt!                                                                                         Drejtori i drejtorise
Tafil Peci


