
 

drejtoria e kulturës, rinisë dhe sportit 

 

 

Prizren, më 11.05.2021 

 

  Duke u bazuar në Thirrjen publike të datës 23.03.2021 për organizatat jo-qeveritare të 

regjistruara në Republikën e Kosovës dhe individët që veprojnë në Komunën e Prizrenit, programi 

i punës i të cilave është i fokusuar në fushën e Kulturës, në vendimin e Kryetarit të Komunës me 

Nr.01/060-0050150/21 të datës 07.04.2021, në nenin 10, 11, 16, 18, 20 dhe 21 të Rregullores me 

nr. 04/2017 mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve, në rregulloren 

nr.01/011-9014, për ndarjen e subvensioneve të Komunës së Prizrenit, në Procesverbalin e datës 

07.05.2021,  pas takimeve të mbajtura dhe shqyrtimit të aplikacioneve të OJQ-ve dhe Individëve 

nga fusha e Kulturës, Komisioni për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave, aplikacioneve, 

(projekteve)  të ojq-ve dhe individëve nga fusha e Kulturës të cilët kanë aplikuar në thirrjen publike 

për mbështetje financiare për vitin 2021, me datë 11.05.2021 ka marrë këtë: 

 

 

VENDIM PRELIMINAR 

PËR SUBVENCIONIMIN E OJQ-VE DHE INDIVIDËVE  NGA         

FUSHA E KULTURËS 
 

 

 

LLOTO : I 

 
 

Nr. Përfituesit Titulli i Projketit 

1 Ojq “Doku Fest” “ Doku Fest 2021 “ 

2 Ojq “Lumbardhi” “ Programi vjetor i Kino Lumbardhit” 

3 Ojq “Autostrada Biennale” “ Edicioni i tretë i Autostradës Biennale – Në 

hapësirat publike” 

4 Ojq “Zambaku i Prizrenit”  “ Edicioni i 32-të i festivalit Zambaku i Prizrenit” 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Republika e Kosovës  Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova - Kosova 

Cumhuriyeti 

 Opština Prizren – Prizren Belediyesi 



LLOTO : II 

 
 

Nr. Titulli i Projketit Përfituesit 

1 Ekud “Mladi Talent” 

“Mledhja e veshjeve tradicionale nga 

rajoni i Zhupës dhe ekspozimi i tyre” 

2 Akv “Emin Dukraku”- Zhur 

“ Manifestimit i 73 vjetorit të Akv Emin 

Duraku”. 

3 Ojq "Shoqata e femrave me aftës të kufizuara" 

“Me anë të kulturës ne të jemi më të 

fuqishëm” 

4 Ojq  “Institute for social activities” 

“Podsticaj omladine macionalnih 

manjina za rekreativnost kulturu i 

naslede” 

5 Teatri i qytetit “Bekim Fehmiu” 

"Manifestimi dhe i ditës ndëkombëtare 

të teatrit" 

6 Ojq “Dezena” “Arti dhe tradita” 

7 Ojq “Insituti Rochelle” 

Hulumtimi dhe identifikim i pllakave të 

gramofonit” 

8 Akv “Lidhja e Prizrenit” 

“Manifestimi i viti jubilar të 

 Akv Lidhja e Prizrenit” 

9 Shka "Agimi" Festat e nëntorit 

10 Ojq “Odltimer fest Prizreni" “ Oldtimer Fest Prizreni 2021 “ 

11 

“Zubeyde hanim –turkish womens association 

of Kosovo” 

“Përmbledhja e rezultatetve pas njëzet 

viteve të veprimtarisë së shoqatës” 

12 Ojq “Shoqata e gruas “Dua” 

Këngë shqipatre të eposit të 

kreshnikeve” 

13 Ojq “Sarski Behar” 

“ Regeionalni multietnicki festival i 

ostale godisnje aktivnosti za 2021” 

14 Ojq  “Oraganizata e grave -Orkide” 

“El isi tel kirma islemeli tablo kursu ve 

sergisi” 

15 Ojq “Xhennet comics” 

“Festivali tradicional i 18-të 

ndërkomëtare i stripit dhe karikaturës 

  -Ne besojmë në kulturë ” 

16 Ojq “ N'Go” 

“Festivali muzikës Ngomfest edicioni  

jubilar” 

17 Ojq "Shoqata e shkrimtarëve turk të Kosovës” “ Takime Letrare” 

18 Ojq “Shoqata e muzika ballkanike Turke” 

"Kultura ndër vite e komunitetit Turk 

në regjionin e Prizrenit” 

19 Ojq “Ndriqo një jetë” “ Dita e kulturës Rome” 

20 Ojq "Kuarteti Pentagram” “Akustik folk Songs” 

21 Ojq “Orkestra frymore Prizreni” “Koncerte të orkestës Frymore” 



22 Ojq “Kthesa” 

“Realizmi i filmit dokumentar kushtuar 

jetës dhe veprimtarisë së Akademikut 

Gazmend Zajmit (Vazhdim i Projektit)” 

23 Ojq “Plejada” 

“Balkanfest “multieticiki festival 

traducional pesma tradicionalmi” 

24 Ojq “Rezon” “Arti për të gjithë” 

25 Ojq “Wildlife albanina photografs” 

“Ekspozitë fotografike - Shpendët 

shtegëtar - edicioni i dytë” 

26 Ojq “ OPDMK” 

“Arti- zanati për femrat me aftëso të 

kufizuara” 

27 Ojq “Celebraris” “Personat me nevojat nuk njohin kufi” 

28 Ojq “ Sakuntala” 

“Promovimi dhe ruatja e vlerave të 

Komuntetit REA” 

29 SHPM "Shadërvani" 

“Promovimi kulturor i komunës së 

Prizreni” 

30 Organizata –“VIBE” 

“Kupola instalacion, art vizuel (vazhim 

i projketit)” 

31 

Ojq “Shoqata ndëkomunale e të verbër 

Prizreni” (SHNVPZ) 

“Promovimi kulturo-artisik i personave 

të verbër” 

32 “Festivali i vallëzimi - Dance Pri Fest” “Eposi në skenë 2” 

33 Ojq “Ecothink” “Qiulling art” 

34 Ojq "Alternatif –de “ “Kitapla Buyuyoum” 

35 Ojq “Youth Leadership”  

“Manifestimi i ditës së flamurit të 

Ashkalinjëve” 

36 Ojq “Step” 

Aftësimi i grave me aftës të kufizuara 

me punë artizanale” 

37 Ojq “ TUMED” “Mobil Fotografcilk” 

38                              Ojq “X-40” “Bunarfest” 

39 Shka “Malësori” Gjonaj Festivali folkorik “Hasi Jehonë 2021” 

40 "Shoqata e karikaturave të Kosovës KUKU” “Acil alan karikatur sergisi” 

41 Ojq “ Fidani” 

“Oraznizimi i Orës Letrare të pavarsisë 

, ditët e lidhjës, Muzgjet e Prizrenit” 

42 Ojq “Down sindrome Kosova” 

“Art per Integrim per persona me 

Sindromen Down” 

43 Shoqata e artistave” Pamore Prizren 

“Eekspozitë kolektive për nder të 28 

Nentorit” 

44 Ojq “IKKS" “Panairi i librir i XII të Prizrenit 2021” 

45 Ojq “Podgorsi Biseri” 

“Promocija kosovske i Bosnhacke 

kulture” 

46 Ojq “ Foleja” 

“ Promovimi dhe kultivimi i gjuhës dhe 

vlerave kultuore Rome përmes 

aktiviteteve artisike” 



47 Ojq " Durmish Asllano " “Durmish Aslano” 

48 Ojq “Hadër” 

“Aftësimi dhe prëgaditja e të rinjëve të 

margjinalizuara për artizante- 

punëdore” 

49 Shoqata për përparimin me media “BESA” 

“Proizvdo i emitovanje tv vijesti na 

bosnasko jeziku” 

50 Ojq “Kisa Devre Tiyatro” “ Misery ” 

51 Ojq “ Hendicap” Kosova 

“Mos ma kufizo aftësin ma avanso 

Kulturën” 

52    Ojq “ Lulu’s Dance Academy” Videoklipi “Nostalgjia” 

 

Individët përfitues : 

 

Nr. Përfituesit Titulli i Projketit 

1 Reshat Randobrava “Hitet e muzikës së lehtë qytetere” 

2 Gencer Tatar 

“Ermisler ya da Gunahakarlar tiyatro 

oyunu gosterimi” 

3 Ater Koro 

“Artizanatë i punimit të sapuneve dhe 

ekspozimi i tyre” 

4 Alma Lleshi Macula “Doppler night” 

5 Edis Galushi “Romani Gili –Kënga Rome” 

6 Armend Shala “Sounds of Lumbardhi” 

7 Genita Hoxha 

“Variacione muzikore Kosovë- 

Shqipëri” 

8 Belul Tafallari 

Film dokumentar kushtuar dëshmorit 

“Anif Muji” 

9 

 

Kadir Kadriaj 

“Përpilimi i hartës së objekteve me 

rëndësi të vecant në zonën historike të 

qytetit të Prizrenit” 

10 Erbline Kallabak 

“Portrete kushtuar figurave të fushës së 

artit dhe kulturës në Prizren” (vazhdim 

projektit) 

11 Valtida Shukriu – Marseli  “Dera” (vazhdim i projektit ) 

12 Enver Hoxhaj  

Nostalgji për arkitekturën e vjetër të 

qytetit të Prizrenit “ Kalldërëm i 

Prizrenit”  

13 Besmir Shishko 

“Promovimi i identitetit kulturor 

përmes këngëve tradicionale “ 

14 Zafer Versevci “Karadeniz ve karisik Turkuler” 

15 Arnela Haliti  “Pletijle zanat u zaborav” 

16 Arbnor Morina  

“Ekspozite për 45 vjetorin e krijimtarisë 

së artistës Luljeta Goranci” 



17 Teutë Kastrati  “Përshkrimi i emocioneve përmes artit”  

18 Bukurije Krasniqi  

“Inqizimi i këngëve 

popullore”(vazhdim i projektit ) 

19 Kaltrina Krasniqi  “Koncert për festat e Qershorit” 

20 Ramë Lahaj  

Video projektori muzikor “Promovim i 

trashëgëmisë kombëtare shqiptare “ 

21 Suncica Cvetkovic “Izlozba Prizren 2021” 

22 Hayal Kika  “Ete, son se udala” 

23 Dua Slishani “Picture-Reflektimi i fytyrave” 

24 Erza Galani   

Koerografia në kohën e pandemisë  

“ Përqafimi ” 

25 Uliks Hoxha  

“Koncert multi-etnik i të rinjëve në 

Prizren” 

26 Sali Lalos “Parta guzel bir gun” 

27 Hyrmet Celina “Hatiram Olson” 

28 Shemsedin Sajhadi “Ti Barbartë Unë” 

29 Besim Danjolli  

Etnografia dhe arkitektura e vjetër në 

Prizren  

30 Sonay Bus  

“Prizren’in anilari – The Moments of 

Prizren “ 

31 Adonis Gjini  

“Muzika shqiptare në instrumentin 

klasik” 

32 Mal Limani  “Prizreni përmes muzikës” 

33 Riola Susuri  “Koncert Pianistik” 

34 Arta Kaqaniku  “Art me pika” 

35 Lorik Kicaj  “Nuset Shqiptare”  

36 Serpin Emrusi “Kaybolan Kulturel Meslekler” 

37 Agona Shporta  “Vizitat Muzikore” – Etapa e dytë  

38 Liridona Pirku  “I ndryshëm i barbartë”  

39 Bajram Pireci  

“Ekspozitë në muzeumin e fshatit 

Struzhë”( Vazhdim i Projektit ) 

40 Meldin Mustafi 

“Ocuvanje i izlozhba drvenih i glinenih 

predmeta” 

41 Zihra Kuksi  “Art me makrame” 

42 Serkan Krasniq 

Gjirimi i këngës – videoklipit “ Tradita 

në Prizren “ 

43 Sharr Villa  

“Evidentimi i aseteve të trashëgëmisë 

kulturore dhe natyrore në Prizren”  

44 Zejxhan Celina  “Paja e nusës të katër komuniteteve” 

45 Gëzim Sertollaj  Vallëzim me fëmijë “ 1 Qershori “ 



46 Nita Krajku  “Koncert recital” 

47 Osman Goranci  

“Femra – Gruaja në letërsi artet 

pamore”  

48 Luljeta Braha  “Artech – shqisat njerëzore” 

49 Tolga Kazaz “Yerin Bos Senin” 

50 Feray Dervis  Shfaqje teatrale “Yjësitë” 

51 Eda Vllaqo  Trashëgëmia me muzikë  

52 Elvis Bytyqi  

“ Danza “ – Guitar Duo Studio 

Recording 

53 Edebali Dorambar “Kus bakisi Prizren”  

54 Handan Pupus - Hoxha  “Pikturë në fytyrë” 

55 Mentor Spahiu  “Atorët e Kanës”  

56 Elvir Fazliji “Zalogaj je sladji u drustvu” 

57 Cihad Fusha  “Prizren turk halki belgeseleri” 

 

 

 

 

 

Këshillë juridike: Kundër këtij vendimi, mund të ushtrohet ankesë drejtuar Komisionit 

të ankesave në kuadër të Drejtorisë, në afatin brenda 5 ditësh pas publikimit të vendimit. 

 

 


