
Shërbimi i Trupit Koordinues të Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, 
Bujanoc dhe Medvegjë, nga Novi Beogradi (Beogradi i ri), rr. Bulevar Mihajla Pupina nr 2, (në 
tekstin vijues Shërbimi i Trupit koordinues) në harmoni me Vendimin e Qeverisë së Republikës 
së  Serbisë me aprovimin e Programit për shpërndarjen dhe shfrytëzimin e mjeteve për programet 
mbi avancimin e të drejtave sociale dhe minoriteteve në vitin 2009 në teritorin e komunave të 
Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës 05 nr 401-3925/2009 nga 25 qershori 2009 
 
 

shpallë 
 

K O N K U R S 
 

 
Për finansimin e projekteve në suaza të Programit për radhitjen dhe shfrytëzimin e mjeteve të 

programeve për realizimin dhe avancimin e të drejtave sociale dhe të minotriteteve në vitin 2009. 
në teritorin e komunave të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës. 

  
 

Konkursi shpallet për shpërndarjen e mjeteve finansiare shoqatave të qytetarëve, organizatave 
joprofitabile dhe personave juridik të regjistruar në teritorin e Republikës së Serbisë, të cilët 
dorëzojnë program propozimet e projekteve Shërbimit të Trupit Koordinues, me të cilat  
realizohen këto qëllime: 
  
 

1. Përmbushja e nevojave kulturore përmes projekteve dhe programeve të ndryshme me 
theks të veqant në fëmijët dhe të rinjët.  

2. Zhvillimi i komunikimeve të ndryshme dhe krijimi i tolerancës në mes pjesëtarëve të 
nacionaliteteve të ndryshme, pakicave kombëtare dhe bashkësive etnike. 

3. Për projekte dhe programe të arsimimit joformal nga sfera e politikës sociale. 
4. Për projekte dhe programe mbi ndihmën e kategorisë së qytetarëve dhe të banorëve të 

rrezikuar materialisht.    
5. Për projekte dhe programe nga sfera e shëndetësisë. 
6. Për projekte dhe programe nga sfera e arsimit 

 

7. Për kompenzimin në sport. 
 

 

Të drejtë pjesëmarrje në konkurs kanë shoqatat e qytetarëve të cilat në programet e tyre para 
publikimit së konkursit kanë të paraparë ndonjërën prej formave të kërkuara të veprimit 
dhe/ose kanë të aftësuar apo janë të regjistruar potencialet për forma të tilla të përkrahjes dhe 
ndihmës por të cilat janë të regjistruara gjashtë muaj para publikimit të konkursit. Të drejtë 
konkurimi kanë organizatat joprofitabile dhe personat juridik në realizimin e përmbajtjes së 
këtij programi. Të drejtë konkurimi kanë nëse në afat të caktuar me konkurs dorëzojnë projekt 
propozimet dhe programet në bazë të shpalljes së konkursit (pjesen perberese te te cilit e 
perbejne Orientimet per kriteret e percaktuara per bartesit e propozimit te projekteve dhe 
programeve, procedurave te paraqitjes dhe menyrat e vleresimit dhe te perzgjedhjes se 
projekteve, si dhe ekstraktet e dhena per konkurim, te cilat i certifikon Shërbimi i Trupit 
Koordinues dhe i publikon ato në faqen e saj zyrtare të internetit ose i dorezon të interesuarëve 
në adresën e tyre). 
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 Aplikacionet dorëzohen me zarf të vulosur. Dorëzohet një aplikacion origjinal i vulosur 
dhe i nënshkruar dhe një kopje si dhe verzioni elektronik në CD. Propozim projektet 
dorëzohen me post apo personalisht në adresën: Shërbimi i Trupit Koordinues së Serbisë për 
komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd. 
Në zarf nën adresë patjetër të shkruhet ,,prijava za finansiranje projekata u okviru Programa o 
rasporedu i korišćenju sredstava za programe ostvarivanja i unapređenja socijalnih i 
manjinskih prava i posebnosti u 2009 godini na području opština Preševo, Bujanovac i 
Medveđa’’. 
 Paraqitjet që nuk dorëzohen me kohë nuk do të shqyrtohen kurse ato që nuk janë të plota 
do të shqyrtohen si të pavlefshme.  

 
Projekti apo programi, duhet që patjetër të realizohet në teritorin e komunave të 

Preshevës, Bujanocit apo Medvegjës. Në konkurs mundë të konkurohet maximum me dy 
programe apo projekte kurse mjetet ndahen vetëm për një program apo projekt. 

Shuma e përgjithshme finansiare për programet e avancimit të të drejtave sociale dhe 
shoqërore në vitin 2009 në teritorin e komunës së Preshevës, Bujanocit apo Medvegjës për vitin 
2009 është 25.000.000,00 dinarë kurse me këtë konkurs ndahen 9.000.000,00 dinarë. 

Kriteriumet për vlerësimin e propozim projekteve: 
 

 Kualiteti dhe rëndësia e projektit në krahasim me qëllimet të vëna në konkurs prej 0-20 
poena . 

 Problemet e përshkruara kthjellët, parakushtet e realizimit të projektit dhe aktivitetet prej 
0-10 poena 

 Problemet e mundshme të përshkruhen në mënyrë të kjartë dhe mënyra e zgjidhjes së 
problemeve të mundshme prej 0-10 poena . 

 Përshkrimi i kjartë i qëllimit prej 0-10 poena. 

 Rezutatet e projektit të definuara kjartë prej 0-10 poena. 

 Plani finansiar i cili garanton realizimin e projektit prej 0-15 poena. 

 Gatishmëria për ndërtimin e partneritetit me sektorin publik dhe joqeveritarë si dhe 
qytetarët prej 0-15 poena. 

 Kapacitetet (teknike dhe njerëzore) i organizatës që dorëzon projektin rreth realizimit të 
aktiviteteve të projektit prej 0-10 poena. 

Për qdo propozim projekt të dorëzuar, Komisioni për vlerësim të projekt propozimeve do  
t’i ndajë poenat prej 100 poenave të mundshëm dhe më pastaj të formulojë ranglistën e 
projekteve. 

 
 

Projektet që nuk do të finansohen: 
 

 Kompensime emergjente për invalid, nënave mbajtëse të familjes, fëmijëve pa kujdesin 
prindor si dhe intervenimet dhe shërimet mjekësore (ndahen përmes konkurseve tjera) 
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 Bursat për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme (finansohen përmes konkurseve 
tjera) 

 Bursat për studentët e fakultetit (finansohen përmes konkurseve tjera) 

 Finansimi retroaktiv i projekteve apo programeve të cilat janë në realizim e sipër ose 
realizimi i së cilave ka përfunduar. 

 Programet dhe projektet të cilat sjellin të ardhura (profit). 

 Programet dhe projektet të cilat sjellin dhunë. 

 Programet dhe projektet të cilat ndikojnë në urrejtjen ndaj qfardo religjioni. 

 Programet dhe projektet të cilat nuk i përkasin komunave të Preshevës, Bujanocit dhe 
Medvegjës 

 Programet dhe projektet të cilat janë finansuar përmes konkurseve tjera të Shërbimit të 
Trupit Koordinues. 

Vendimi për përzgjedhjen e projekteve të cilat do të finansohen nga mjetet e dedikuara do të 
bie në afat prej 10 ditësh nga dita e mbylljes së konkursit. Rezultatet e konkursit do të shpallen në 
internet faqen e Trupit Koordinues në adresën www.kt.gov.rs  Të gjitha organizatat që kanë 
konkuruar do të marrin përgjegje me shkrim për rezultatet e konkursit. 

Me shoqatat e qytetarëve, organizatat joprofitabile dhe personat juridik programet e të cilave 
përzgjidhen në këtë konkurs do të nënshkruhet kontrata mbi të drejtat dhe obligimet që i përkasin 
tyre. 

 

Konkursi është publik dhe shpallet në gazetën ditore ,,Politika’’ si dhe në webfaqen e Trupit 
Koordinues në adresën www.kt.gov.rs. 
Dokumentet e konkurimit mund të merren në webfaqen e Trupit Koordinues në adresën 
www.kt.gov.rs ose në selinë e Trupit Koordinues prej orës 09,00-16,00 si dhe në zyret e Trupit 
Koordinues në Preshevë dhe Bujanoc  prej orës 09,00-16,00 

Për pyetje shtesë të interesuarit mundë të paraqiten me postë elektronike (e-mail) në e-mailin 
office@kt.gov.rs  
 

Lista e projekteve me numërim rendorë do të publikohen në faqen zyrtare të internetit të 
Shërbimit të Trupit Koordinues në adresën office@kt.gov.rs Të gjithë paraqitësit pas përfundimit 
të afatit të konkursit do të informohen mbi rezultatin e konkursit. 

 Kërkesa e paraqitur me kohë konsiderohet dërgesa e rekomanduar e dërguar në postë më së 
voni deri në ditën e shënuar (vula e postës) pa marrë parasyshë datën arritjes ose të dorëzimit të 
sajë në Shërbimin e Trupit Koordinues në Beograd deri në skadimin e afatit të theksuar. 
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