
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 
dhe projektet e shoqatave të qytetarëve për ndihmë banorëve në teritorin e komunave të 
Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës në vitin 2009 05 nr 401-3924/209 nga 25 qershori 2009 

 
shpallë 

 
K O N K U R S 

 

Për programe dhe projekte të shoqatave të qytetarëve për ndihmë banorëve në teritorin e 
komunave të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës në vitin 2009 

 
 

Konkursi shpallet për shpërndarjen e mjeteve finansiare shoqatave të qytetarëve të regjistruar në 
teritorin e Republikës së Serbisë të cilët dorëzojnë propozim projektet dhe programet Shërbimit të 
Trupit Koordinues, për arritjen e këtyre qëllimeva: 

 

1. Rritja  e kapaciteteve të shoqatave të qytetarëve dhe organizatave të shoqërisë civile 
në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë përmes realizimit të projekteve të rëndësishme 
për këto tri komuna. 

2. Krijimi i klimës së bashkëpunimit dhe mirëkuptimit të të gjithë bashkësive etnike të 
cilat jetojnë në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë. 

3. Nxitja e aktiviteteve tek rinia si dhe përfshirja e rinisë së Preshevës, Bujanocit dhe 
Medvegjës në rrjedhat shoqërore në nivelin lokal. 

4. Bashkëpunimi i shoqatave qytetarëve nga Presheva, Bujanoci dhe Medvegja. 
5. Ngritja e nivelit të njohurive të aktivistëve të sektorit joqeveritar nga sferat relevante 

për punën e sektorit joqeveritar. 
6. Nxitja e ngjarjeve kulturore 

7. Edukimi i popullatës së Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës në planin e njohjes dhe 
të shfrytëzimit të të drejtave të garantuara me Kushtetutë, respektimin e të drejtave të 
njeriut, ndërtimin e paqes, demokracisë dhe tolerancës së ndërsjelltë si dhe 
shfrytëzimin.e shkathtësive dhe të teknikave të ndryshme. 

8. Edukimi në sferën e mediave dhe të informimit me kohë, të paanshëm dhe objektiv. 
9. Nxitja për realizimin e projekteve të ndryshme rinore. 
10. Nxitja e projekteve që kanë për qëllim parandalimin e diskriminimit. 
11. Nxitja e arsimimit të popullatës. 
12. Afrimi i të rinjëve nga Presheva, Bujanoci dhe Medvegja me moshatarët e tyre nga 

pjesët e tjera të Republikës së Serbisë.. 
13. Përmirësimi i njohurive dhe i kushteve të jetesës të personave me nevoja të veçanta. 
 
Të drejtën për pjesëmarrje në konkurs e kanë shoqatat e qytetarëve të cilat janë të 

regjistruara më së paku gjashtë muaj para publikimit të këtij konkursi dhe të cilat propozimin e 
programit ose të projektit ia dërgojnë Shërbimit të Trupit koordinues , duke u bazuar në këtë 
konkurs dhe në bazë të Formularëve për përshkrimin e projektit, në pajtim me Orientimet e 
precizuara për paraqitësit e propozim projektit.  

Paraqitjet dërgohen në pliko të vulosur. Dërgohet një origjinal I nënshkruar dhe I vulosur 
si dhe një kopje si dhe një version elektronik I versionit në CD. Propozim projektet duhet dërguar 
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me postë apo edhe personalishtë në adrsën e Shërbimit të Trupit koordinues për komunat 
Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, Bulevari Mihajllo Pupin 2, 11000 Beograd. Në pliko, nën 
adresën në të cilën dërgohet propozimi detyrimishtë duhet shënuar edhe “Fletëparaqitje në 
konkursin për programe dhe projekte të shoqatave të qytetarëve – të mos hapet para skadimit të 
afatit të konkursit”. 

Fletëparaqitjet e dërguara me vonesë nuk do të merren në shqyrtim, ndërsa fletëparaqitjet 
jo të plota do të konsiderohen të pavlefshme. 

Projekti, përkatësisht programi, duhet patjetër të realizohet në trevën e komunave 
Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë. Shoqata e qytetarëve mund të konkurrojë më së shumti me dy 
programe dhe projekte, ndërsa mjetet ndahen vetëm se për njërin program ose projekt. 

Shuma e përgjithshme e mjeteve financiare sipas këtij Programi për vitin 2009 kap vlerën 
e 6.000.000,00 dinarë, ndërkaq me këtë konkurs janë ndarë 3.000.000,00 dinarë. Shuma 
maksimale e mjeteve të parapara për një projekt është 5.00,00,00 dinarë. 

 
Kriteret për vlerësimin e propozim projektit: 

 
 Përputhja e propozim projektit me qëllimet e konkursit prej 0-20 poena, 

 Problemi i përshkruar qartas, parakushtet e realizimit të projektit dhe të aktiviteteve prej 
0-16 poena, 

 Qartazi të përshkruhen rreziqet e mundshme dhe masat për tejkalimin e tyre prej 0-16 
poena, 

 Qartazi të jenë të shënuara grupet e shënjestruara prej 0 - 10 poena 

 Të përshkruhen qartazi rezultatet e matura të projektit prej 0 – 10 poena 

 Qëndrueshmëria e projektit prej 0 – 15 poena 

 Përpilimi i qartë i buxhetit në pajtim me aktivitetet e projektit prej 0 – 15 poena  

 Kapacitetet (njerëzore dhe teknike)e propozuesit të projektit prej 0 – 16 poena 

Secilit propozim të projektit Komisioni për vlerësimin e projekt propozimit do t’i ndajë 
numër të caktuar të poenave prej gjithsejtë 100 syresh, në bazë të të cilit do të hartohet lista e 
rangimit të projekteve sipas poenave të fituara.  

 
Projektet të cilat nuk do të financohen 

 
 Sponzorimi për pjesëmarrje në tubime në vend dhe jashtë vendit 

 Bursat për studim ose aftësim 

 Blerja te paisjeve teknike për nevojat e organizatës 

 Financimi retroaktiv realizimi i të cilave është në vijim e sipër apo realizimi i të cilës ka 
përfunduar 
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 Programet dhe projektet e institucioneve dhe organizatave të cilat nuk janë të regjistruara 
si shoqata të qytetarëve, 

 Programet dhe projektet të cilat sjellin fitime, 

 Programet dhe projektet të cilat nxisin dhunë 

 Programet dhe projektet të cilat kanë të bëjnë nxitjen e një religjioni të caktuar 

 
Vendimi mbi zgjedhjen e projekteve të cilat do të financohen prej mjeteve të parapara do të bihet 
në afat prej 15 ditëve nga dita e mbylljes së konkursit. Rezultatet e konkursit do të publikohen në 
faqen e internetit të Shërbimit të Trupit koordinues www.kt.gov.rs. Për rezultatet e konkursit të 
gjithë bartësit e fletëparaqitjeve do të informohen me shkrim. 
Me shoqateat e qytetarëve, programi apo projekti i së cilit përzgjidhet në konkurs, do të 
nënshkruhet kontrata mbi të drejtat dhe obligimet e tyre 
Konkursi është publik dhe do të shpallet në gazetën ditore ,,Politika’’ si dhe në internet faqen e 
Trupit Koordinues në: 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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