
 

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 Rinisë dhe Sportit, në vendimin e Kryetarit të Komunës me Nr.01/060-

0050147/21 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 subvencioneve të Komunës së Prizrenit në procesverbal të datës 07.05.2021 pas takimeve të mbajtura dhe 

shqyrtimit të aplikacioneve të OJQ-ve dhe Individëve nga fusha e Rinisë dhe Sportit, Komisioni për 

shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave, aplikacioneve, (projekteve)  të ojq-ve dhe individëve nga fusha e 

rinisë dhe sporiti 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 RINISË DHE SPORTIT 

 

Lista e përfituesve e Ojq-ve dhe individëve nga fusha e rinisë është si vijon : 

 

nr. Përfituesit: Emri i projketit 

1 Ojq “Sweet World” 
“Qielli  i përjetësisë” 

2 Ojq “Kodi i Jetës” “Edukim dhe vetëm Edukim” 

 

3 

Ojq “Momente më të 

bukura” 
“Rinia” 

 

4 
Ojq “Arasta” “Academia e diturisë ” – pjesa dytë 

5 Ojq “Roma Versitas 

Kosovo” 

“Orientimi dhe avancimi I të rinjëve të komuniteteve  

Romë, Ashkali dhe Egjiptian në aspektin Akademik dhe 

Profesional” 

6 Ojq “Doming” “Angazhimi i Rinisë në Vullnetarizëm” 

7 
Ojq “Ndërto shoqëri pa 

injorancë n’Shpi” 
“Plaga psikologjike  e COVID 19” 

 

8 
Ojq “Edukator Plus” “Suzbijnanje laznih vesti o korona virusu medo mladima” 

 

9 
Ojq “Feminale” “Rinia zëri i së ardhmës” 

 
 

 
 

   

 

 

Republika e Kosovës  Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti  Opština Prizren – Prizren Belediyesi 



Nr  Përfituesit: Emri i projketit 

10 Ojq “ISDY” “Aktivizmi rinor në Prizren” 

11 Oja “LVRK” “Pedalo për Ditën Pa Makina” 

12 

Ojq “MAKERSPACE 

INNOVATION 

CENTER” 

“Promovimi i teknologjisë modern tek të rinjët – me thesk të 

veçantë – femrat që studiojnë teknologjinë”- Pjesa dytë 

13 Auto Moto “TURING” “Engjujt e Trafikut” 

14 Ojq “IDEA” “Bëhu aktiv kontribo në komunitet” 

15 Ojq “LABYRINTH” 

“Informimi dhe ndërgjegjësimi për identifikim dhe 

parandalimin e abuzimit me substanca narkotike tek të rinjët 

e Komunës e Prizrenit” 

16 
Premisa dhe Primesa 

Arapi “Zhvillimi i prototipit Smart Home” 

17 Kastriot Fishari “Senzibilizimi i rinisë kundër duktive negative” 

18 Edis Serifi “Gençler siz yapabilirsiniz” 

19 Ermire Ademaj Rexhepi 
“Covidi luftohet me sport në natyrë” 

20 Shenaj Maksuti “Unë jam e ardhmja – vullnetarizmi në rajonin e Zhupës” 

21 Erdi Tejeci “Kodlama ve mikro islermciler Egitimi” 

22 Nisa Mehmedi “Erë qeshori, erë rinie” 

23 Merve Sabani “Gençler ozel motivasyon egitim” 

24 Shenaj Hoxhaj “Terariumi motiv për të rinjët” 

25 Sevim Mustafa “Promovimi dhe zhvillimi i kulturës komunitare për të rinj” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lot I 
 

 

 

 Lista e përfituesve e Ojq-ve dhe individëve nga fusha e sportit është si vijon : 

 

 
 

 

 

 

 

 Lot II 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

nr. 

 

    Përfituesit Emri i projekti 

1 
Klubi i Futbollit “Liria”  

“Zhvillimi i sportit të Futbollit” 

2 Klubi i Basketbollit “Bashkimi”   “Bashketbolli për të gjithë” 

nr. 

 

    Përfituesit Emri i projekti 

1 Klubi i Futbollit  

“FC Prizreni”                                         

 “Pjesëmarrja e klubit me seniorët ne ligën e II për 

sezonin 2021/2022 dhe masovizmi i futbollit për 

grupmoshat e reja” 

2 

Klubi Sportive “Megasports” 

“Masovizmi i sportistëve të rinjë, përkrahja e 

projekteve me qëllim zhvillimit të aktiviteteve të 

sportit për të rinjë në nivel lokal” 

3  Klubi i Futbollit 

 “Lidhja e Prizrenit”                     
“Masivizimi i futbollit dhe  pjesëmarrja në gara” 

4 Klubi i Hendbollit  

“Prizreni - M” 
“Super Liga Kosovë ( Hendboll)” 



Lot III 

nr. 

 

    Përfituesit Emri i projekti 

1 Klubi i bashkebollit   

“Bashkimi ( F )” 

“Përkrahja e klubit të femrave  Bashkimi (basketboll) që është 

më i sukseshmi në Komunën e Prizrenit vitet e fundit në sported 

kolektive” 

   2 
Klubi i pingpongut 

“Lidhja e Prizreni” 

“Organizmi i turneut “Lidhja e Prizrenit” dhe mbeshtetje 

financaire per klubin pjesmarrje në gara kampionale” 

3 Shkolla e Basketbollit                                     

“Junior 06” 

“Turenu Basketbollit “Turneu I Lidhjes së Prizrenit” dhe 

zhvillimi i garave për senior –kadet –pinore (femra)” 

4 Klubi i Hentbollit                                        

“Prizreni F” 
“Pjesëmarrje në gara kampionale , për kupë , turne” 

5 Ojq “KB me Karroca 

Bashkimi” 
“Më jep krah të realizoj sportin me karrocën time” 

6 Klubi i Basketbollit                                      

“New Basket” 
“Masovizmi i sportit në paralagje të Prizrenit ”- faza dytë 

7 Klubi i Mundjes                                               

“Kolosi” 

Masovizmi i sportistëve të mundjes, përkrahja e projekteve me 

qëllim zhvillimit të aktiviteteve të sportit për të rinjë në nivel 

lokal” 

8 Klubi i Karates                                            

“Eagle” 

“Avansimi dhe zhvillimi i sportit të karatesë në Komunë e 

Prizrenit” - pjesa dytë 

9 Klubi i Atletikës                                     

“Prizreni” 

“Masovizimi, pjesëmarrja në gara kombetare dhe nderkometare 

sipas kalendarit të FAK-ut” 

10 Shkolla e Futbollit                                    

“Dardanët”  
“Masovizimi i Futbollit në Komunën e Prizrenit” 

11 Klubi i Hendbollit                                           

“Click” 
“Zdrav duh kroz rukomet” 

12 Shkolla e Futbollit                                        

“Drini i Bardhë” 
“Zhvillimi i sportit përmes OJQ Drini i Bardhë” 

13 Klubi i Pingpongut                                            

“Sharri” 

“Masovizimi i sportit të Pingpongut në Komunën e Prizrenit 

dhe në rrethinë” - faza dytë 

14 KVF “ Prizren Master” “Turneu i veteranëve për nder të ditës së çlirimit” 

15 Klubi i Shahut                                                    

“Zhupa” 
“Sah bez  granica III” 

16 Klubi Takwando 

“Prizreni” 
“Promovimi dhe suksesi në  artin marcial të Taekwondo-së” 

17 Ojq LVRK “Panairi i Sporteve” 



18 
Fcv “LUMBARDHI” 

“Veteran të bashkuar” 

19 Klubi i Futbollit Veteran  

“Kabashi” 

“Bashkëorganizmi dhe  nikoqir i turneut ndërkombëtar të 

futbollit të veteranëve” 

20 
Shkolla e Futbollit                                    

“TEUTA” 
“Masovizimi i Futbollit në Komunën e Prizrenit” 

21 Shoqata e Bjeshkatarërve                           

“Sharri” “Manifestimi i 70 vjetorit të themelimit shb Sharri” 

22 Klubi i Karatesë                                                   

“K-dant DRINI” 

“Prizren dhe ndërkombëtarizimi i sportit të Karatesë” - pjesa 

dytë 

23 
Fitim Koshi 

“Peshkimi- një nxitës për vlerësimin e natyrës për një jetë – 

personat me aftësi të kufizuara” 

24 Shkolla Futbolit                                  

“Albionët” 
“Zhvillimi i futbollit në nivel lokal dhe rajonal” 

25 
Klubi i Boksit                                                 

“Prizreni” 
“Sot sportistë – nesër Krenaria” 

26 
Edon Thaqi Turiniri tradicional “ Përparim Thaqi” 

27 

Klubi i skijimit 

“Akademia zona sportive 

vëllezrit Berisha” “Afirmimi i sportit të skijimit në Komunën e Prizrenit” 

28 
Sh.B. “Haxhi Bedredin 

Isaja” 
“Koxha Ballkani 2021” 

29 Klubi i Karatesë                                                 

“Prizreni” 

“Seminaret dhe Garat e organizuara nga Federata e Karates së 

Kosovës” –faza dytë 

 

30 Futbollit   “Fc Arbana”                            “Zhvillimi i sportit të futbollit” 

31 Semi Kito “Mbështetje financiare në fushën e Tenisit” 

32 Milot Qalfeshi “Senzibilizimi i personave me aftësi të kufizuar me sindrom 

doun (Edhe unë jamë në mesin tuaj)” - pjesa dytë 

33 
Qendra sportive  

“Sezai Surroi” 
“Oraganizmi i aktiviteteve , takimeve , puntorive në fushën e 

sportit” 

34 Sham Ak“Prizreni D&G” 
“Kampionati i kosovës së automobilizmit” 

35 Ojq SH.M.P “Shqiponjat” 
“Është një jetë që e nget – Shiko dy here shpëto jetë” 

36 
Klubi i notit “O2 

PRIZRENI” “Noti dhe benifiti i notit” 

37 Ojq “ FLOG” “Autizimi është emocion dhe zhvillimi , pjesëmarrja në 

aktivitete sportive” 

38 Klubi i mundjes “Prizreni” 
“Aktivitete e klubit gjatë vitit 2021” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

39 Klubi i futbollit “Winer” “Masovizmi dhe zhvillimi i sportit – Futbollit në komunën e 

Prizrenit dhe rrethinë” 

40 
Klubi i hendbollit “Lidhja 

e Prizrenit” “Masovizmi i sportit të hendbollit” 

41 Aeroklub “Shkaba” 
“Kosovo open 2021 – garë ndërkomëtare e paragllajdizmit “ 

42 Klubi i shahit “Prizreni” 
Organizmi i turneut “Astrit Dehari” 

43 Klubi i Basketbollit  

“Ponte Prizreni’” 

“Projekti për zhvillimin e Basktebollistave, tranjerëve dhe 

gjyqtarëve të Bashketbollit” 


