
 
 

 

 

 

 

Thirrje publike për dorëzimin e propozim projekteve për 

forcimin e kohezionit social në komunat multietnike 
 
 
 

1. Informacionet themelore 

Mbështetja e Unionit Europian për zhvillimin e komunave –  Programi1 i EU PRO-së do të kontribuojë 

në zhvillimin e barabartë shoqëroro-ekonomik të Serbisë, përmes rritjes së konkurencës dhe 

kohezionit social në 99 komuna në dy rajone: rajonin e Shumadisë dhe Serbisë perendimore, dhe 

rajonin e Serbisë jugore dhe lindore.2 Unioni Europian (UE) ka ndarë 25 milionë euro për realizimin e 

Programit të cilin do ta realizojë Zyra e Kombeve të Bashkuara për Shërbime Projektuese (UNOPS) në 

një periudhë prej 36 muajve.  

Egzistojnë tri rezultate të cilat Programi dëshiron që t`i arrijë: 

 

• Rezultati 1: Përmirësimi i strukturave teknologjike të kompanive të vogla dhe të mesme (KVM)    
dhe aftësimi i tyre për eksport 

• Rezultati 2: Përmirësimi i kushteve për biznes përmes ofrimit efikas të shërbimeve 

administrative, menaxhim më të mirë të tokës dhe investimeve direkte për infrastrukturë  

• Rezultati 3: Kohezion më i mirë social dhe mjedis më të tërhequr jetësor përmes 

përmirësimit të infrastrukturës publike të shkëmbimeve të vogla dhe marrëdhënieve 

shoqërore 

 
 

Shfrytëzuesit direkt të EU PRO-së janë strukturat e administratës lokale, kompanitë e vogla dhe të 

mesme vendore, organizatat e shoqërive civile (OSHC) dhe organizatat për mbështetjen biznesore. 

Përfituesit përfundimtar janë 99 komunat.  

Programi i EU PRO-së është bazuar në Prioritet Nacionale për Ndihmë Ndërkombëtare në Republikën 

e Serbisë 2014-2017, me projektimet deri në vitin 2020 (NAD) 3, të cilat janë të rëndësishme për 

procesin e anëtarësimit të Serbisë në UE dhe zhvillimin shoqëroro-ekonomik. Aktivitetet e Programit 

do të realizohen në partneritet me Qeverinë e Serbisë,  

 

 
 
 
 

1Programi është bazuar në Dokumentin Akcional Lokal mbi Zhvillimin e Serbisë në kuadër të instrumenteve për para arritjes së ndihmave 
(IPA) për vitin 2016. http://europa.rs/eu-assistance-to-serbia/ipa/ipa-2016/?lang=en 
245 komuna janë të kategorisë së tretë dhe katërt të zhvillimit, ndërsa 44 të kategorisë së parë dhe dytë. Dy rajone, Shumadia dhe Serbia 
perendimore, përkatësisht Serbia jugore dhe lindore, janë më pak të zhvilluara për dallim me Beogradin dhe Vojvodinën.  
3Klikoni në : http://www.evropa.gov.rs/Documents/Home/DACU/12/74/NAD%202014- 
2017%20with%20projections%20until%202020%20(english).pdf 

http://europa.rs/eu-assistance-to-serbia/ipa/ipa-2016/?lang=en
http://www.evropa.gov.rs/Documents/Home/DACU/12/74/NAD%202014-
http://www.evropa.gov.rs/Documents/Home/DACU/12/74/NAD%202014-2017%20with%20projections%20until%202020%20(english).pdf
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njëkohësisht duke i rrespektuar strategjitë nacionale, ligjet dhe dokumentet relevante mbi zhvillimin, në 
mënyrë që të sigurohet pronësi nacionale dhe të ndihmohet në zhvillimin e kapaciteteve nacionale.  

 

2. Arsyetim  

Pozita e pakicave nacionale paraqet fushën e rëndësishme në negociatat për anëtarësim të 

Republikës së Serbisë me Unionin Europian. Me miratimin e Planit Aksional për kapitullin negocues 

23, Serbia ka zënë drejtimin strategjik për përmirësimin e kornizës institucionale dhe ligjore në 

fushën e drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe drejtave të pakicave kombëtare në mënyrë që 

të përshtatet me standardet europiane. Ky angazhim u konfirmua nga miratimi dhe zbatimi i Planit 

Aksinal për Realizimin e të Drejtave të Pakicave Kombëtare 4 , Strategjisë për Përfshirjen Sociale të 

Romëve dhe Romeve 5 dhe masave të tjera të ndërmarra për të përmirësuar situatën e minoriteteve. 

Raporti i fundit i Zgjerimit6 i Komisionit Evropian konfirmon përparimin e Serbisë në këtë fushë, duke 

vënë në dukje se "kuadri ligjor për respektimin dhe mbrojtjen e minoriteteve dhe të drejtave 

kulturore të përcaktuara dhe në përgjithësi mbështetur", ndërsa "marrëdhëniet ndëretnike mbeten 

të mira dhe stabile". Megjithatë, ky dokument thekson nevojën për të kapërcyer dallimet ekzistuese 

rajonale, ku "ka nevojë të përmirësohet zbatimi i politikave dhe legjislacionit me qëllim të tejkalimit 

mospërputhjen ekzistuese", duke pasur parasysh faktin se disa rajone të populluara kryesisht nga 

pakicat etnike ende janë ndër më pak të zhvilluara, duke përfshirë edhe këto të përfshira në  

programin EU PRO-s. Për shembull, në Serbinë juglindore 71% e popullsisë së Bosilegradi dhe 53% e 

Dimitrovgradit janë anëtarë të pakicës bullgare, 89% e popullsisë së Preshevës dhe 55% Bujanocit 

përbëhet nga popullsia shqiptare7,  dhe në jugperëndim të Serbisë bosnjakët8 e përbëjnë 90% të 

popullsisë së Tutinit dhe 74% të popullsisë Sjenicës, ku këto komuna janë ndër më pak të zhvilluara 

në Serbi dhe i përkasin kategorisë së katërt të zhvillimit.9 

Përveç kësaj, ekziston nevoja për të harmonizuar politikat lokale me kuadrin rregullator kombëtar 

dhe për të eliminuar mospërputhjet në zbatimin e politikave ekzistuese. Këshillat për marrëdhëniet 

ndëretnike kanë një rol shumë të rëndësishëm në këtë proces, por hulumtimi më i fundit10  i realizuar 

nga Mbrojtësi i Qytetarëve tregon se një numër i pamjaftueshëm i këshillave janë aktualisht 

funksionale, ndërkohë që një numër i konsiderueshëm i vetqeverisjeve lokale nuk kanë themeluar 

këshilla lokale, megjithëse kjo kërkesë është e përcaktuar me ligj. Ngjashëm, pakica rome vazhdon të 

përjetojë diskriminim të shumëfishtë dhe mbetet në kufijtë e shoqërisë. Për të përmirësuar 

pozicionin e tyre, është e nevojshme të inkurajohet zbatimi i Strategjisë Kombëtare në nivel lokal. 

 

 
 
 

 
4http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=259965 
5http://www.ljudskaprava.gov.rs/sh/press/vesti/vlada-usvojila-strategiju-za-socijalno-ukljucivanje-roma-i-romkinja-u-republici-srbiji 
6https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-serbia-report.pdf 
7http://www.kt.gov.rs/en/news/news-archive/press-release-estimated-population-in-the-municipalities-of-presevo-bujanovac-and- 
medvedja/ 
8http://popis2011.stat.rs/ 
9http://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2017/05/Uredba-O-Utvrdjivanju-Jedinstvene-Liste-Razvijenosti-Regiona-I-JLS-Za-2014..pdf 
10http://www.ombudsman.rs/index.php/izvestaji/posebnii-izvestaji/5371-p-s-b-n-izv-sh-s-v-i-z-dun-ci-n-ln-dn-s 

http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=259965
http://www.ljudskaprava.gov.rs/sh/press/vesti/vlada-usvojila-strategiju-za-socijalno-ukljucivanje-roma-i-romkinja-u-republici-srbiji
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-serbia-report.pdf
http://www.kt.gov.rs/en/news/news-archive/press-release-estimated-population-in-the-municipalities-of-presevo-bujanovac-and-
http://popis2011.stat.rs/
http://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2017/05/Uredba-O-Utvrdjivanju-Jedinstvene-Liste-Razvijenosti-Regiona-I-JLS-Za-2014..pdf
http://www.ombudsman.rs/index.php/izvestaji/posebnii-izvestaji/5371-p-s-b-n-izv-sh-s-v-i-z-dun-ci-n-ln-dn-s
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Duke pasur parasysh prioritetet kombëtare dhe nevojat lokale, programi do të mbështesë nismat për 

krijimin e mekanizmave të qëndrueshëm kohesivë dhe gjithëpërfshirës për të siguruar një qasje më 

të barabartë në arsim, punësim, mbrojtje sociale dhe të drejta të tjera themelore për qytetarët që 

jetojnë në komunat multietnike dhe sidomos për grupet më të rrezikuara dhe më të prekshme , duke 

përfshirë azilkërkuesit, refugjatët dhe emigrantët që aktualisht banojnë në Serbi.11 Programi do të 

mbështesë gjithashtu modele që nxisin bashkëpunimin ndërmjet bashkësive me prejardhje të 

ndryshme etnike dhe kulturore, me qëllim të përmirësimit të kohezionit social në komunitetet lokale 

dhe kontributin e tyre në zhvillimin socio-ekonomik. 

 
Dokumentet strategjike gjithashtu njohin nevojën për të përfshirë të gjitha palët e interesuara në 
procesin e integrimit më të mirë të pakicave kombëtare, kështu që organizatat e shoqërisë civile luajnë 
një rol të rëndësishëm duke pasur parasysh se ato pasqyrojnë interesat dhe nevojat e qytetarëve. 
Prandaj, ato janë partnerë të pazëvendësueshëm në inicimin e ndryshimeve shoqërore përmes 
identifikimit të nevojave specifike të komuniteteve lokale dhe krijimit të mekanizmave të përshtatshëm 
për t`u përgjigjur këtyre nevojave. Duke pasur parasysh këtë, programi do të promovojë, mbi të gjitha, 
iniciativat e propozuara nga sektori civil, por që gjithashtu do të sigurojnë pjesëmarrjen e të gjithë 
aktorëve relevantë lokalë. 

 
3. Qëllimet e thirrjes  

 

Qëllimi i përgjithshëm i thirrjes është të kontribuojë në forcimin e kohezionit social dhe përfshirjes 

në komunat multietnike në rajonet e Shumadisë dhe të Serbisë perëndimore dhe Serbisë jugore dhe 

lindore. 

 

Qëllimet specifike janë kontribut për realizimin e të drejtave të pakicave kombëtare, përmirësimin e 

mirëkuptimit ndëretnik dhe marrëdhënieve, integrimin më të mirë të pakicave kombëtare dhe 

reagimin ndaj nevojave specifike të grupeve të margjinalizuara dhe të cenueshme12 në komunitetet 

shumetnike. 

 

 
4. Lënda e thirrjes  

Thirrja për dorëzimin e propozim projekteve përfshin dy parti (LOT) 
 

• Partia 1 fokusohet në mbështetjen e projekteve që zbatohen në të paktën dy komuna 
multietnike, si rezultat i bashkëpunimit ndërkomunal. Këto projekte kërkojnë krijimin e një 
partneriteti midis dy organizatave të shoqërisë civile (OSHC) që vijnë nga të dy komunat e 
synuara. 

 
 
 

 
 
 
11 Që nga viti 2015, Republika e Serbisë përballet me një fluks të madh refugjatësh dhe emigrantësh, të cilët kryesisht vijnë nga Siria dhe vende të 
tjera të prekura nga lufta. Pas mbylljes së rrugës së migrimit të Ballkanit Perëndimor, numri i migrantëve dhe refugjatëve që mbetën në vend u 
zvogëlua në rreth 3,300 në korrik 2018, me rreth 90% të tyre janë strehuar në qendrat shtetërore dhe iu është dhënë mundësia për të kërkuar 
azil (http://ec.europa.eu/echo/where/europe-and-central-asia/serbia_en ) 
12Duke përfshirë azilkërkuesit, refugjatët dhe emigrantët të cilët momentalisht qëndrojnë në Serbi.

file:///C:/Users/pc/Downloads/(http:/ec.europa.eu/echo/where/europe-and-central-asia/serbia_en
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Nëse parashtruesi i propozimit të projektit është një njësi e vetqeverisjes lokale, është e 

nevojshme të krijojë një partneritet formal me një vetqeverisje lokale tjetër dhe dy OSHC 

lokale me seli në komunat e synuara; 

 
• Partia 2 fokusohet në projektet që zbatohen në një komunë multietnike dhe nuk sigurojnë 

një partneritet të detyrueshëm kur është parashtruesi i projekt-propozimit i OSHC-ve. Nëse 

kandidati është një njësi e vetqeverisjes lokale, atëherë projekti duhet të jetë rezultat i një 

partneriteti me një OSHC-ë lokale. 

 
 

Me këtë thirrje janë përfshirë këto aktivitete si në vijim: 
 

1. Forcimi i përfshirjes sociale dhe kohezionit në komunat multietnike duke iu përgjigjur 

nevojave specifike të grupeve të përjashtuara dhe duke përmirësuar pozitën e tyre socio-

ekonomike, duke zbatuar parimin multietnik gjatë përcaktimit të shfrytëzuesve: 

i. Fuqizimi ekonomik i grupeve të margjinalizuara dhe të cenueshme të popullsisë 

nëpërmjet fillimit të biznesit, zhvillimit rural, arsimit dhe iniciativave të tjera që 

krijojnë vende të reja pune dhe gjenerojnë mundësi për të ardhura; 

ii. Përmirësimi i qasjes në mbrojtjen sociale, kujdesin shëndetësor, arsimin dhe / ose  

të drejtat themelore të tjera për anëtarët e grupeve të përjashtuara; 13
 

 
2. Përmirësimi i marrëdhënieve ndëretnike dhe dialogut të përbashkët, duke kontribuar në 

kohezionin e përgjithshëm të komunitetit14,  veçanërisht në mesin e të rinjve: 

i. Forcimi i bashkëpunimit dhe ndërtimi i besimit ndërmjet komuniteteve me përkatësi të 
ndryshme etnike nëpërmjet ndërhyrjeve edukative, ekonomike, kulturore, sportive dhe 
intervenime të tjera; 

ii. Vendosja e mekanizmave dhe/ose forcimi i mekanizmave ekzistuese të parandalimit dhe 
mbrojtjes nga diskrimini, veçanërisht në lidhje me pakicat kombëtare; 

 
3. Harmonizimi i politikave lokale për përmirësimin e pozitës së pakicave kombëtare me 

kuadrin rregullator kombëtar dhe heqjen e mospërputhjeve në zbatimin e tyre: 

i. Zhvillimi i politikave lokale për realizimin e të drejtave të pakicave kombëtare dhe 

zbatimi efektiv i tyre në komunitetet lokale nëpërmjet zbatimit të masave të 

përshtatshme; 

ii. Përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të institucioneve publike në adresimin e 
çështjeve me rëndësi për pakicat kombëtare; 

 
4. Inkurajimi i bashkëpunimit ndërkomunal midis komuniteteve multietnike, veçanërisht 

midis rajoneve të banuara nga pakicat e ndryshme kombëtare: 

 
 

 
 
 

13 Duke përfshirë azilkërkuesit, refugjatët dhe emigrantët të cilët momentalisht qëndrojnë në Serbi 
14Duke përfshirë bashkësitë të cilat janë prekur nga kriza e emigrantëve dhe refugjaëve
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i. Lidhja dhe realizimi i aktiviteteve të përbashkëta ndërmjet organizatave lokale / 

institucioneve që punojnë në forcimin e bashkëpunimit ndëretnik dhe / ose 

adresimin e çështjeve relevante për pakicat kombëtare; 

ii. Shkëmbimi i përvojave, avokimi dhe zbatimi i shembujve të praktikave të mira që 

kanë të bëjnë me avansimin e bashkëpunimit ndëretnik dhe / ose realizimit të të 

drejtave të pakicave kombëtare. 

 

 
5. Lokacioni 

 
Projekti i referohet ekskluzivisht në një ose më shumë prej 32 komunave/qyteteve brenda fushës së 
përgjegjësisë së programit, të cilat konsiderohen të përziera në nivel kombëtar sipas Ligjit për 
Vetëqeverisje Lokale15 dhe të dhënave relevante nga regjistrimi i fundit të qytetarëve. Këto 
komuna/qytete i plotësojnë këto kritere: Babushinca, Bella Pallanka, Bojniku, Bolevaci, Bori, 
Bosilegradi, Bujanoci, Vlladiçin Hani, Golubaci, Dimitrovgradi, Dolevaci, Zhagubica, Zhitoragja, 
Koceljeva, Kuçeva, Lajkovci, Lebani, Leskoci, Majdanpeku, Medvegja, Meroshina, Negotina, Novi 
Pazari, Petrovci në Mllavë, Pozharevci, Presheva, Priboji, Prijepola, Sjenica, Surdulica dhe Tutini. 

Nëse është e nevojshme, disa aktivitete (për shembull, vizita studimore, etj.) mund të organizohen 

jashtë territorit të përcaktuar, por anëtarët e grupeve të synuara nga komunat e targetuara duhet të 

kenë përfitim primar nga organizimi i aktiviteteve të tilla. 

 

 
6. Ndarja e mjeteve financiara dhe pjesëmarrja në harxhime 

Shuma totale e fondeve të disponueshme në këtë Thirrje është 400,000 Euro. Programi i EU PRO-s ka 

të drejtën të mos shpërndajë të gjitha fondet në dispozicion. 

   6.1. Shuma minimale dhe maksimale e mjeteve të pakthyeshme për një projekt individual 
 

 Minimumi Maksimumi 

Partia 1 15,000 eura 30,000 eura 

Partia 2 10,000 eura 15,000 eura 

 
 

 

 
 
 

15Komunat e përziera nacionale janë ato në të cilat anëtarët e pakicës kombëtare përbëjnë më shumë se 5% të popullsisë së 
përgjithshme ose të gjitha pakicat kombëtare që përbëjnë më shumë se 10% të popullsisë së përgjithshme sipas regjistrimit të fundit të 
popullsisë 
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6.2. Pjesëmarrja e shfrytëzuesit në harxhimet e projekteve 
 

 

Kur propozuesi kryesor i projektit është një vetëqeverisje lokale (ose disa prej institucioneve të 

saj), është i detyruar të japë një kontribut financiar prej së paku 15% të kostove totale të 

pranueshme të projektit. Vetëm fondet që transferohen realisht në një llogari të dedikuar pas 

nënshkrimit të kontratës dhe menjëherë para se EU PRO të transferojnë mjetet e saj në të njëjtën 

llogari konsiderohen "pjesëmarrje financiare". 

 
 

7. Kriteret e përgjithshme për pjesëmarrje 

 7.1. Të drejtë pjesëmarrje 
 

Këta kandidatë kanë të drejtë që të paraqiten: 
 

 7.1.1    Organizatat e shoqërive civile 
 

Parashtruesi i projektit të propozuar (udhëheqës, si dhe në rastet kur partneri me një OSHC ose NJVL 

duhet të jetë partner) duhet të jetë organizatë që është themeluar, regjistruar dhe vepron në 

pajtim me Ligjin për Organizata (në tekstin e mëtejmë: Organizata e Shoqërisë Civile) dhe të plotësoj 

kriteret e mëposhtme: 

• të jetë e regjistruar dhe të ketë selinë e saj në një nga 32 komunat / qytetet në fushën e 

përgjegjësisë së programit që konsiderohen të përziera nacionalisht në pajtim me Ligjin për 

Vetëqeverisje Lokale, siç përcaktohet në Nenin 5 të kësaj Thirrje; 

• që të jetë e regjistriar më sëpaku një vjet para dorëzimit të propozim projektit; 

• të jetë e regjistruar për të kryer veprimtari që janë në përputhje me objektivat e projektit të 

propozuar dhe se misioni i asaj organizate është në përputhje me objektivat e Thirrjes; 

• që sëpaku të paktën dy projekte t`i ketë realizuar me sukses që kanë të bëjnë me çështjet 

që janë objekt i thirrjes dhe projektit të propozuar dhe se për këtë duhet të ketë fakte 

adekuate; 

• që mos të jetë në procesin e pagesës së detyrueshme të kërkesave, procedurën e 

falimentimit, mbylljes ose procedurave të likuidimit; të ketë dosje të pastër për përmbushjen 

e detyrimeve kontraktuale sipas marrëveshjeve të mëparshme të granteve dhe të mos ketë 

raste të keqpërdorimit të fondeve, veprimeve të paligjshme ose apo akuzave/dënimeve 

penale; 

• të posedojnë profesionalizëm, kapacitetet organizative dhe financiare për zbatimin e 

suksesshëm të aktiviteteve të propozuara; 

• që organizata të mos shfrytëzoj fondet sipas të njëjtës bazë nga institucionet apo donatorët 

e tjerë gjatë periudhës së zbatimit të projektit; 

• që personi/personat e autorizuar për përfaqësim të organizatës të mos jenë të dënuar 

penalisht dhe kundër tyre të mos ndiqet procedurë penale16. 

 
 

 
 
 

16 Parashtruesi i paraqitjes dorëzon deklaratën e nënshkruar (Aneks F) që konfirmon përmbushjen e kritereve dhe nëse propozimi i projektit 

është miratuar, në atë rast, ai duhet të dorëzojë vertetimin përkatës nga autoriteti kompetent përpara se të bëhet nënshkrimi i kontratës 
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           7.1.2     Vetqeverisjet lokale 
 

Në Thirrje Publike mund të paraqiten 32 njësitë e qeverisjes lokale dhe institucionet e tyre brenda 

hapësirës së përgjegjësisë së programit, të cilat kanë një përbërje shumëtnike sipas Ligjit për 

Vetëqeverisje Lokale dhe të dhënat përkatëse të regjistrimit, siç përcaktohet në Nenin 5 të kësaj 

Thirrje. Gjithashtu, vetqeverisjet lokale duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme: 

 

• Duhet të paraqiten në partneritet me një OShC që plotëson kriteret e përcaktuara në Nenin 
7.1.1; 

• Duhet të sigurojnë pjesëmarrje financiare siç parashikohet në Nenin 6.2. 

Këto kërkesa i përkasin Partisë 1 dhe Partisë 2.  

 7.2. Kushtet e partneritetit në kuadër të Partisë 1  
 

• Nëse një organizatë e shoqërisë civile (OSHC) aplikon për një projekt ndërkomunal (Partia 1), 

është i detyruar të krijojë një partneritet formal me të paktën një OSHC, para së gjithash dy 

OSHC-të duhet të plotësojnë kërkesat e parashtruara në Nenin 7.1.1. dhe të kenë seli në të 

dy komunat e synuara; 

• Nëse vetqeverisja lokale  (ose institucioni i saj) është parashtrues kryesor për Partinë 1, 

kërkohet që të krijojë një partneritet formal me vetqeverisjen lokale tjetër të synuar dhe me 

të paktën dy OSHC-të, para së gjithash dy OSHC-të duhet të plotësojnë kërkesat e Nenit 

7.1.1. dhe të kenë seli në të dy komunat e synuara; 

• Partneriteti duhet të formalizohet me një kontratë të detyrueshme ligjore (me nënshkrimin 

dhe vulën e personave të autorizuar të të gjitha palëve të përfshira) që përcakton qartë rolet 

dhe përgjegjësitë e të gjitha palëve në procesin e zbatimit. Kontrata e Partneritetit DUHET të 

dorëzohet së bashku me kërkesën; 

• Partneri kryesor dorëzon paraqitjen dhe lidh një marrëdhënie kontraktuale me programin EU 

PRO-s. 

 7.3. Kushtet tjera të rëndësishme 
 

• Një parashtrues mund të dorëzojë më shumë se një projekt propozim, por vetëm një 

paraqitje mund të pranohet për financim; 

• Paraqitësi i një kërkese mund të jetë partner në një paraqitje tjetër dhe në të njëjtën kohë të 

marrë mjete të pakthyeshme si parashtrues kryesor dhe si partner në një projekt tjetër të 

miratuar; 

• Nëse parashtruesi kryesor është OSHC, në partneritet me vetqeverisjen lokale (ose 

institucionin e saj) nuk është i detyrueshëm, por rekomandohet, para së gjithash për arritjen 

e këtij partneriteti do të ndahen poena shtesë, si për Partinë 1, njashtu edhe për Partinë 2. 

me pikat shtesë për Partinë 1 dhe Pjesën 2 që janë ndarë për krijimin e një partneriteti të 

tillë. 

• Organizatat që propozojnë ofrimin e shërbimeve të kujdesit social duhet të posedojnë dhe të 

dorëzojnë një licencë të përshtatshme në përputhje me kërkesat ligjore 

• Parashtruesit e projekteve që propozojnë punime ndërtimore duhet të posedojnë dhe 

dorëzojnë dokumentacionin përkatës teknik dhe lejet me të cilat do të tregojnë 

realizueshmërinë e aktiviteteve gjatë kohëzgjatjes së projektit.
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8.  Udhëzimet për përgatitjen e propozimeve të projektit dhe buxhetit 

 8.1 Udhëzimet për propozim projektet 
 

Projektet e propozuara duhet që: 
 

• të shtjellojnë një ose më shumë probleme të definuara nga Thirrja dhe prodhojnë rezultate 
specifike të cilat pa dyshim i kontribuojnë objektivave të Thirrjes; 

• që të merren me prioritetet e zhvillimit lokal/socio-ekonomik rajonal, siç parashikohet në 

strategjitë dhe planet përkatëse lokale/rajonale, duke kontribuar në realizimin e tyre; 

• të propozojnë aktivitete të qëndrueshme, që do të thotë se projekti do t'u ofrojë 

përdoruesve përfitime në baza afatgjatë; 

• të demonstrojnë aftësinë për të përfshirë në mënyrë të barabartë të grave dhe burrave në 
planifikimin e projektit, sa më shumë që është e mundur në kontekstin e Thirrjes dhe 
përmbajtjen e vetë projektit; 

• të demonstrojnë aftësinë për të mbështetur parimet e menaxhimit të mirë17në programimin e 
aktiviteteve, nëse përmbajtja e propozim projektit e mundëson atë; 

• të identifikojnë rreziqet potenciale në realizimin e projektit, si dhe strategjitë për zbutjen e 
këtyre rreziqeve. 

 8.2. Kohëzgjatja e projektit 
 

Projekti mund të zgjasë maksimalisht dymbëdhjetë (12) muaj, ndërsa minimalisht tetë (8) muaj nga 
data e nënshkrimit të Marrëveshjes mbi Mjetet e Pakthyeshme. 

 

 8.3. Aktivitetet dhe harxhimet e papranueshme 
 

• Aktivitetet aktuale të financuara nga burime të tjera 

• Aktivitetet që janë më të përshtatshme për t'u financuar nga burime të tjera 

• Intervenimet që kanë të bëjnë ekskluzivisht ose kryesisht me trajnimin dhe / ose aktivitetet 
kërkimore 

• Intervenimet që kanë të bëjnë vetëm me zhvillimin e strategjive dhe / ose planeve 

• Intervenimet që janë ekskluzivisht ose kryesisht të lidhura me investimet kapitale, të tilla si 

• rinovimi / ndërtimi i ndërtesave 

• Prokurimi i gjerë i pajisjeve; prokurimi i paisjeve pa ndonjë justifikim të duhur në objektivat e 
Thirrjes dhe pa ndonjë rezultat konkret 

• Shpenzime të larta për aktivitetet promovuese 

• Shpenzimet e burimeve njerëzore për ekipin e projektit nuk mund të tejkalojnë 30% të 
shpenzimeve totale të projektit 

• Shpenzimet e auditimit 
 
 

 
 
 

17Transparenca, përgjegjësia, sundimi i ligjit, participimi, efikasiteti dhe efektiviteti, barazia dhe mosdiskriminimi
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• Harxhimet e paparashikuara 

 8.4. Të tjera 
 

• Të gjitha shpenzimet (me përjashtim të kostove të karburantit, faturave të telefonave 

mobil/fiks, faturave të energjisë elektrike dhe ngrohjes - nëse janë të realizueshme) për të 

cilat buxheti parashikohet të financohet nga EU PRO nuk mund të përfshijë harxhimet e 

TVSH-së; 

• Të gjitha harxhimet e planifikuara në projekt duhet të jenë në dinarë 

• Kontributet në natyrë (mallra, shërbime ...) nuk guxojnë të tregohen në buxhetin e projektit; 

• Çdo mospërputhje e madhe në aplikacion (p.sh. shumat e renditura në buxhet që nuk 

përputhen me shumat e specifikuara në formularin e aplikimit etj.) mund të çojë në 

refuzimin e aplikacionit. 

 
 

9. Dukshmëria 

Kandidatët duhet të marrin të gjitha masat e nevojshme për të promovuar kontributin financiar të 
Bashkimit Evropian (BE) në projekt. Këto aktivitete përfshijnë, por nuk kufizohen në njohjen e qartë 
vizuale të aktivitetit të dhënë, pjesëmarrjen në aktivitete dhe ngjarje të ndryshme mediale, duke 
përfshirë aktivitete që synojnë rritjen e ndërgjegjësimit të një publiku të veçantë ose të gjerë mbi 
mbështetjen e përgjithshme të BE-së ndaj Serbisë. Kjo përfshin, por pa kufizim në, intervista 
televizive ose intervista për media të tjera, pjesëmarrje në ngjarje në të cilat marrin pjesë zyrtarë të 
lartë dhe në hulumtimet relevante mbi temat që lidhen me programin. Në këtë, kandidatët duhet t'i 
përmbahen qëllimeve dhe prioriteteve dhe të sigurojnë dukshmërinë e financimit të BE-së. 18 

 
 

10. Udhëzime për dorëzimin e paraqitjeve 

Paraqitja përbëhet nga këto si në vijim: 

• Gjashtë dokumentet aplikuese që janë të plotësuara plotësisht (lista është dhënë në 
Nenin 13, Anekset - Dokumentet që duhet të plotësohen), të cilat dorëzohen në formatin 
origjinal (dmth. Excel, Word) dhe në formatin PDF (të nënshkruara, vulosura dhe 
skanuara); 
Dokumentacion shoqërues (dokumentet e regjistrimit, llogaritë, etj.), të theksuara në Aneksin 
G Lista e dokumentacionit të detyrueshëm shoqërues; 

• Kontrata e Partneritetit midis parashtruesit të paraqitjes dhe partnerit të projektit (një ose 
më shumë) për Partinë 1, ndërsa për Partinë 2 - kur aplikanti është (institucioni) 
vetqeverisja lokale dhe nëse është e aplikueshme, për një OSHC udhëheqëse dhe 
vetqeverisjen lokale partnere. Shënim: Nuk egziston formë e Kontratës së Partneritetit, ajo 
duhet të përpilohet nga partnerët në projekt. 

 
VËREJTJE: E GJITHË dokumentacioni përcjellës duhet të dorëzohen sëbashku me dokumentacionin 
paraqitës.  

 

 

 
 
 

18 Shikoni Doracakun e Komunikimit dhe Vizibilitetit për aksionet eksterne të BE-së, që është përcaktuar dhe publikuar nga Komisioni 
Evropian në:https://ec.europa.eu/europeaid/node/17974 

https://ec.europa.eu/europeaid/node/17974
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Paraqitja mund të dorëzohet në këtë mënyrë: 
 

• Prijave se moraju dostaviti isključivo na mejl rsoc.applications@unops.org 
 

• Prijave moraju da imaju referentni broj Poziva (CFP 09-2018) 
 

• Vetëm elektronikisht në formatin PDF (të nënshkruara, të vulosura dhe skanuara), si dhe në 
formatin origjinal (p.sh. Excel, Word). Të nënshkruara, të vulosur dhe versionet e skanuara 
duhet të përmbajnë të njëjtat dokumente aplikimi si versionet elektronike në formatin 
origjinal në Word dhe Excel. Në rast moskonformiteti, përparësia do të kenë versioni i 
nënshkruar, vulosur dhe skanuar.  

 

• Kanditati duhet ta dorëzoj paraqitjen në gjuhën angleze 
 

• Madhësia e përgjithshme e e-mailit paraqitës nuk guxon të jetë më e madhe se 17 MB, 
sepse është madhësia maksimale e një mesazhi elektronik që mund të marrë UNOPS-i. Nëse 
e-maili është më i madh se 17 MB, paraqitja duhet të ndahet dhe të dërgohet në disa e-
maila, asnjëra prej të cilave nuk mund të kalojë madhësinë prej 17 MB. Çdo pjesë e 
paraqitjes, pra, çdo e-mail duhet të shënohet në titullin e e-mailit. 

 

• Aplikacionet duhet të dorëzohen në adresën e e-mailit në vijim: 
rsoc.applications@unops.org. Pas dorëzimit të suksesshëm të aplikacionit përmes postës 
elektronike, ju do të merrni një njoftim automatik të dorëzimit. Secilit dërgues do të 
dërgohet nga një njoftim (për e-mailin e parë të dërguar) 

 

• Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 5 dhjetor 2018. Çdo aplikacion i paraqitur 
pas afatit nuk do të pranohet 

 

• Paraqitjet duhet të mbërrijnë para mesnatës sipas kohës lokale në ditën e fundit të Thirrjes 
për dorëzimin e propozimeve. Është i nevojshëm dorëzimi në kohë i aplikimit, sepse vonimi i 
dorëzimit për shkak të lidhjes së ngadaltë të internetit ose ndonjë problemi tjetër në lidhje 
me rrjetin/hardverin/softverin mund të çojë deri në skualifikimin e aplikacionit. Do të 
pranohen vetëm aplikacionet të cilat serveri i UNOPS-it i pranon para skadimit të afatit.  

 

• Kërkesat për sqarime duhet të dërgohen në adresën eletronike: 
rsoc.cfp.clarifications@unops.org, jo më vonë se deri më 23 nëntor 2018. 

 

• Aplikacionet e dërguara në ndonjë mënyrë tjetër (p.sh. me faks, postë ose të dorëzuara 
personalisht) ose në ndonjë e-mail tjetër, ndërsa jo në atë mënyrë të caktuar në thirrje, do të 
refuzohen. Aplikimet me shkrim dore nuk do të pranohen. 

 

• UNOPS ka të drejtën për të kërkuar nga kandidatët versionet origjinale të dokumenteve të 
dorëzuara, po nëse komisionit itëvlerësimit kjo është i nevojitet. 

 
 
 

mailto:rsoc.applications@unops.org
mailto:rsoc.applications@unops.org
mailto:rsoc.cfp.clarifications@unops.org
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11. Evaulimi dhe procedura e ndarjes së kontratave 
 

 

Cilësia e aplikacioneve19, duke përfshirë buxhetin e propozuar dhe kapacitetin e aplikuesit, vlerësohet 

nga Komisioni Vlerësues duke zbatuar kriteret e paraqitura në formularin e vlerësimit në tabelën më 

poshtë. Vlerësimi i aplikacionit mund të përfshijë edhe vizita në terren, takime me personat 

përgjegjës dhe personat kryesorë përgjegjës për projektin, si dhe vizita në çdo mjedis apo lokacione 

që janë të rëndësishme për projekt propozimin. Komisioni i paraqet rezultatet e vlerësimit Komisionit 

Drejtues të Programit i cili jep miratimin përfundimtar të rezultateve. 

Formulari i evoluimit 
 

Ndarja e poenave: Kriteret e evoluiit ndahen në seksione dhe nën-seksione. Për secilën nën-seksion ndahet në 

mes 1 dhe 5 poena në përputhje me udhëzimet e mëposhtme: 1 = shumë i keq; 2 = keq; 3 = adekuat; 4 = i mirë; 

5 = i shkëlqyer. 
 

Seksioni 
Numri 

maksimal i 

poenave 

1. Kapacitet operative 10 

1.1  A ka kandidati përvojë të mjaftueshme në menaxhimin e projekteve dhe 

kapacitetet operacionale (duke përfshirë stafin, pajisjet, projektet e mëparshme të 

financuara nga donatorët dhe aftësia për të realizuar aktivitetet)? 

5 

1.2 A posedon kandidati profesionalizëm të mjaftueshme teknike (arsimim dhe 

eksperiencë relevante të ekipit të projektit në lidhje me çështjet që duhet të merren, 

numri i projekteve të ngjashme të zbatuara më parë)? 

5 

2. Relevanca 25 

2.1  Sa është relevant propozim projekti për qëllimet dhe për një ose më shumë prioritete 
të Thirrjes për dorëzimin e propozimeve? 

5 

2.2. A kontribon propozim projekti në zbatimin e politikave lokale dhe/ose kombëtare? 

Cila është shkalla e kontributit në zbatimin e këtyre politikave? 

5 

2.3 Sa të rëndësishme janë nevojat specifike dhe kufizimet e komunva dhe/ose rajoneve 

të synuara? A është propozimi i projektit komplementar me shtetin dhe iniciativat e 

tjera relevante dhe a është evituar shmangia e dyfishimit? 

5 

 
 
 

 
 
 

19Aplikacionet që nuk i janë nënshtruar kontrolleve administrative dhe që nuk janë në pajtim me afatet dhe kushtet e Thirrjes, nuk do të merren 
në konsiderim për vlerësim. 
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2.4 Deri në çfarë mase janë pjesëmarrësit e përzgjedhur në mënyrë të qartë dhe të 

përzgjedhur në mënyrë strategjike në projekt (grupet e synuara dhe përdoruesit 

përfundimtarë20)?A janë përcaktuar qartë nevojat e tyre dhe a është i përshtatshëm 

projekt propozimi për to? 

5 x 2 

3. Metodologjia 20 

3.1 A është plani i aktivitetit i qartë, adekuat dhe i realizueshëm? A është kuadri kohor 

real? A janë identifikuar dhe vlerësuar rreziqet dhe janë planifikuar masat zbutëse? A 

përfshin propozimi një sistem efektiv dhe efikas të monitorimit të projektit? 

5 x 2 

3.2 A identifikon propozimi indikatorët të përshtatshëm objektiv të rezultateve të 

pritshme të aktivitetit? A përfshin propozimi arsyetime dhe prova të forta, 

veçanërisht në lidhje me rezultatet dhe ndikimet e pritshme? 

5 

3.3  A ka propozimi i projektit aftësinë për t'iu përgjigjur pyetjeve në lidhje me qeverisjen 
e mirë dhe barazinë gjinore? 

5 

4. Rezultatet dhe ndikimi 20 

4.1  A sjell aktiviteti i propozuar rezultate specifike që pa dyshim kontribuojnë në 
objektivat e Thirrjes? 

5 

4.2  A është e mundur që projekti të sjellë përfitime konkrete dhe pozitive për grupet e 

synuara? A do të jetë menjëherë i dukshëm ky përfitim? 

5 

4.3  A është e mundur që propozimi të ketë një përfitim afatgjatë dhe më të gjerë për 

grupet e synuara dhe për përdoruesit përfundimtar? 

5 

4.4  A është e mundur që aktiviteti të ketë efekte të shumëfishta, duke përfshirë aftësinë e 

replikimit, zgjerimit, kapitalizimit të përvojave dhe shpërndarja e njohurive? 

5 

5. Qëndrushmëria 10 

A janë rezultatet e pritshme të aktivitetit të propozuar të qëndrueshme: 
 

- Financiare (si do të financohen aktivitetet kur do të përfundoj financimi nga mjetet e 
donatorëve) 

 

- Institucionale (në fund të projektit struktura e përshtatshme do të lejojë vazhdimin 

aktiviteteve? A do të ketë bëhet "pronësi" lokale ndaj rezultateve të aktivitetit?) 
 

- Në nivelin strategjik (nëse është e aplikueshme) (cili do të jetë ndikimi strukturor i 
projektit - p.sh. a do të çojë deri në politikat më të mira, kodeksit të sjelljes, 
metodave, etj?) 

5 x 2 

 

 
 
 

20"Grupet e synuara" janë grupet / entitetet për të cilat projekti do të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë pozitiv në nivelin e objektivave të 
projektit dhe "shfrytëzuesit përfundimtar” janë ata që do të përfitojnë nga projekti në plan afatgjatë në nivelin e shoqërisë në përgjithësi
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6. Buxheti dhe profitabiliteti 10 

6.1 A është e kënaqshme marrëdhënia mes kostos së vlerësuar dhe rezultateve të 
pritura? 

5 

6.2 A janë shpenzimet e propozuara të nevojshme për zbatimin e aktivitetit? 5 

7. Partneriteti 5 

7.1 A parasheh propozimi i propozimit partneritet thelbësor dhe formalizuar me 

institucionet/organizatat relevante lokale? A përcakton qartë partneriteti rolet dhe 

përgjegjësitë e të gjitha palëve dhe a janë ato të përshtatshme për aktivitetin e 

propozuar? 

5 

Numri maksimal i poenave 100 

 
 

Vetëm aplikacionet që kanë marrë minimum 65 pikë do të merren në shqyrtim për ndarjen e 

mjeteve. 

 

Pas vendimit për mbi ndarjen e mjeteve të pakthyeshme, kandidatit do t'i ofrohet kontratë. Duke 

nënshkruar Kontratën e Mjeteve të Pakthyeshme (Aneksi H), kandidatët konfirmojnë se pranojnë 

dispozitat kontraktuale të kontratës standarde të mjeteve të pakthyeshme, duke përfshirë një 

dispozitë mbi zbatimin e Udhëzuesit të Prokurimit po nëse përfituesi i grantit është një OSHC-ë, 

ndërsa i cili program duhet t`i dorëzojë nënshkruesit e kontratës. Programi në përgjithësi do të 

zbatojë një metodologji të granteve me rastin e realizimit të projekteve të miratuara. 

 

 
12. Korniza e planifikuar kohore 

 

Fazat Afatet/korniza kohore 

Shpallja e Thirrjes Publike  22 Tetor 2018 

Sesionet informative mbi Thirrjen Publike  30 Tetor – 08 Nëntor 
2018 

Afati i fundit për dorëzimin e paraqitjeve 05 Dhjetor 2018. 

Kontrollimi administrativ i paraqitjes  Dhjetor 2018. 

Evaulimi i propozim projekteve Janar – Shkurt 2019 

Miratimi i rezultateve të evaulimit nga ana e Këshillit 
Administrativ të Programit 

Mars - Prill 2019 

Informimi rreth rezultateve të evaulimit  Prill 2019 

Nënshkrimi i kontratave Maj 2019 

 

13. Aneksët 

DOKUMENTET TË CILAT DUHET TË PLOTËSOHEN 

 

Aneks A: Formulari për dorëzimin e propozim projektit (formati në Word) 
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Aneks B: Buxheti i projektit, duke përfshirë burimet e financimit dhe buxhetin narrativ 

(formati Excel)  

Aneks C: Korniza logjike (format Excel) 

Aneks D: Dokumenti i informacionit për OSHC-të (formati në Word) 

Aneks E: Lista e kontrollit për verifikimin e dokumentacionit të aplikacionit (Formati në Word) 

Aneks F: Deklarata e parashtruesit për saktësinë e të dhënave dhe përmbushjen e kërkesave të Thirrjes 
(Formati në Word) 

 
DOKUMENTET E RËNDËSISHME INFORMATIVE 

 

Aneks G: Lista e dokumentacionit të obligueshëm mbështetës për dorëzim  

Aneks H: Formulari i kontratës së UNOPS mbi mjetete e pakthyeshme (nuk duhet të plotësohet)  
 

 
Vërejtje: Përkthimi i këtij dokumenti nga gjuha angleze në gjuhën serbe është bërë nga ana e 

përkthyesit profesional. Mirëpo, në rast të çfardo dallimit në mes të dokumentit burimor në gjuhën 

angleze dhe përkthimin në gjuhën serbe, interpretimeve të ndryshme të kuptimit të fjalëve apo 

frazave etj. – për dokument të vlefshëm merret vetëm dokumenti burimor në gjuhën angleze.  


