
 
 
 

 

 

Na osnovu člana 52.Statuta opštine Preševo (“Sl.Glasnik Pčinjskog Okruga “ br.26/08), 

člana  9. Pravilnika o načinu finansiranja kriterijuma i postupku dodele sredstava za programe i 

projekte udruženje gradjana III.Br.110-27, („Službeni glasnik Opštine Bujanovac “, br. 8/15), 

člana 4 Pravilnika o načinu finansiranja kriterijuma i postupku dodele sredstava sportskim 

organizacijama u opštini Preševo, i Javnog konkursa koji je raspisan dana 05.06.2018 

godine.Opštinsko veće na održanoj sednici dana 20.07.2018 donosi:  
 

   
Në bazë të Nenit 52. Statutit të komunës së Preshevës (Fleta zyrtare e rrethti të Pçinjës”, 

nr. 26/08), nenit 9. e Rregullores së financimti, kriteriumeve dhe procedurës së ndarjes për 

programet dhe projektet e Shoqatave të qytetarëve III. Nr. 110-27, (Fleta zyrtare e Komunës së 

Bujanocit”, nr. 8/15), nenit 4 të Rregullores së financimti, kriteriumeve dhe procedures së 

ndarjes së mjeteve organizatave sportive në komunën e Preshevës, dhe konkursit publik i 

shpallur më date 05.06.2018.Këshilli komunal në mbledhjen e mbajtur me 20.07.2018 sjell këtë: 

 
 

 O D L U K U  

V E N D I M 

 

O izboru programa ONO/ projekata kojima se iz budžeta Opštine Preševo, dodeljuju se  

sredstva za finansiranje / sufinansiranje programa / projekata iz oblasti Udruženja Gradjana  

raspisanim Konkursom  za finansiranje godišnjih programa i projekata udruženje gradjana, ostale 

nevladine organizacije i sportskih organizacijama sa sedištem na teritoriji opštine Preševo, po 

sprovedenom javnom konkursu koji je Raspisao Komisija za vrednovanje projekata i programa u 

oblasti udruženje gradjana u opštini Preševo za 2018 dana 05.06.2018):  

 
Për përfituesit  e programit për OJQ / projekteve me të cilat nga mjetet e buxhetit të 

komunës së Preshevës, ndahen mjete për financimin e projekteve në lëmin e Shoqatave të 

qytetarëve,organizatave tjera joqeveritare dhe organizatave sportive me konkursin e shpallur për 

financimin e programeve vjetore dhe programin e Shoqatave me seli në teritorin e komunës së 

Preshevës sipas konkursit të kryer nga ana e komisionit për vlersimin e projekteve dhe 

programeve në lëmin e shoqatave të Qytetarëve dhe organizatave tjera joqeveritare dhe 

organizatave sportive  në komunën e Preshevës për vitin 2018, datë 05.06.2018). 

 
1. Program-i / projekat-i Më identifiko – Bërja e databases se sa persona me aftësi të kufizuara 

ka në komunën e Preshevës (naziv programa /emërtimi I programit projekta-tit) prijavu podnelo 

udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO – OJQ , Shoqata e personave me aftësi të 



kufizuara  Preševo- Preshevë (naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos odobrenih sredstava, 

vlera e mjeteve të ndara; 100.000,00 din. 

 

2. Program-i / projekat-i   Aftësimi i të rinjëve   (naziv programa /emërtimi I programit projekta-tit) 

prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-OJQ, Udruženje za nasledje I 

kulturno stvaralaštvo Preševo, Elita rinore  (naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos 

odobrenih sredstava, vlera e mjeteve të ndara; 160.000,00din. 

 

3. Program-i / projekat-i  Shkolla verore,mbrojtja e te drejtave minoritare  (naziv programa 

/emërtimi I programit projekta-tit) prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-

OJQ , Bëhu aktiv 16   Preševo, Preshevë (naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos 

odobrenih sredstava, vlera e mjeteve të ndara; 49.500,00din. 

 

4. Program-i / projekat-i  Pregaditja e projekteve për konkurset e ministrisë (naziv programa 

/emërtimi I programit projekta-tit) prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-

OJQ, Shoqata “Observer” Zhunicë,Preševo, Preshevë (naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i 

iznos odobrenih sredstava, vlera e mjeteve të ndara; 220.000,00din. 

 

5. Program-i / projekat-i Krijimi I rrjetit të shkollave të sigurta për një adoleshencë të 

shëndetshme tek të rinjët  (naziv programa /emërtimi I programit projekta-tit) prijavu podnelo 

udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-OJQ, “Forumi rinor “Miratoc  Preshevë (naziv 

udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos odobrenih sredstava, vlera e mjeteve të ndara; 

220.000,00din. 

 

/emërtimi I programit projekta-

(naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i 

iznos odobrenih sredstava, vlera e mjeteve të ndara; 100.000,00din. 

 

7. Program-i / projekat-Furnizimi me lepuj (naziv programa /emërtimi I programit projekta-tit) 

prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-OJQ,Shoqata e gjahtarve 

“Fazan” Preshevë, (naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos odobrenih sredstava, vlera e 

mjeteve të ndara; 50.000,00din. 

     

8.  Program-i / projekat-Për një grua më të avancuar  (naziv programa /emërtimi I programit 

projekta-tit)   prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-OJQ,  

Shoqata”Vizioni “Preshevë, (naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos odobrenih sredstava, 

vlera e mjeteve të ndara; 250.000,00din. 

 

9. Program-i / projekat-Organizime,takime,aktivitete për vitin 2018  (naziv programa /emërtimi I 

programit projekta-tit)   prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-OJQ,  

Shoqata e Shurdhmemeceve Preshevë, (naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos odobrenih 

sredstava, vlera e mjeteve të ndara; 120.000,00din. 

 

10. Program-i / projekat -Lokalne potrebe o obrazovanju roma u teritoriji opštine Preševo  (naziv 

programa /emërtimi I programit projekta-tit)   prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka 

6. Program-i / projekat-i Pushteti lokal dhe shoqeria civile (naziv programa 
tit) prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO

OJQ, Qendra për hulumtim dhe monitorim Preshevë,



paraqitur ONO-OJQ,  Shoqata rome “Demiri Shaqiresoro “ Preshevë, (naziv udruženja 

/emërtimi I shoqatës) i iznos odobrenih sredstava, vlera e mjeteve të ndara; 50.000,00din 

 

11. Program-i / projekat- Gjelbrimi I fshatit Rahovicë  (naziv programa /emërtimi I programit 

projekta-tit)   prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-OJQ,  Forumi rinor 

Rahovicë Preshevë, (naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos odobrenih sredstava, vlera e 

mjeteve të ndara; 220.000,00din 

 

12. Program-i / projekat- Zhvillimi  dhe avancimi I futbollit në komunën e Preshevës,në kuadër 

të KF Lugina (naziv programa /emërtimi I programit projekta-tit)   prijavu podnelo udruženje 

/fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-OJQ,  KF.Lugina Preshevë, (naziv udruženja /emërtimi I 

shoqatës) i iznos odobrenih sredstava, vlera e mjeteve të ndara; 250.000,00din 

 

13. Program-i / projekat- Promovimi direct I jetesës së shëndetshme nëpërmjet aktivitetit 

sportive në karate (naziv programa /emërtimi I programit projekta-tit)   prijavu podnelo 

udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-OJQ,  Klubi sportive”Lion”Preshevë, (naziv 

udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos odobrenih sredstava, vlera e mjeteve të ndara; 

100.000,00din 

 

14. Program-i / projekat- Zhvillimi dhe avancimi I volejbollit në Komunën e Preshevës në kuadër 

të klubit KV.”Flaka” (naziv programa /emërtimi I programit projekta-tit)   prijavu podnelo 

udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-OJQ,  Klubi I Volejbollit “Flaka””Preshevë, 

(naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos odobrenih sredstava, vlera e mjeteve të ndara; 

220.000,00din 

 

15. Program-i / projekat- Liga e rrethit të Pçinjës (naziv programa /emërtimi I programit projekta-

tit)  prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-OJQ,  Kf.Bukuroca Preshevë, 

(naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos odobrenih sredstava, vlera e mjeteve të ndara; 

100.000,00din 

 

16. Program-i / projekat- Liga zhvillimore e Sërbisë në futboll për femra (naziv programa 

/emërtimi I programit projekta-tit)  prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-

OJQ KF për femra “Presheva” Preshevë, (naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos 

odobrenih sredstava, vlera e mjeteve të ndara; 50.000,00din 

 

17. Program-i / projekat- Tatame ( dyshek) për sporte luftarake (naziv programa /emërtimi I 

programit projekta-tit) prijavu podnelo udruženje/fletparaqitjen e ka paraqitur ONO- OJQ  Fitnes 

klub “Fitness profa”  Preshevë, (naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos odobrenih 

sredstava, vlera e mjeteve të ndara; 50.000,00din 

 

 

 

1. Program-i / projekat-Rad za dobrobit slepih I slabovidih  (naziv programa /emërtimi I 

programit projekta-tit) prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-OJQ, 

Međuopštinska organizacija saveza slepih Vranje, (naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i 

iznos odobrenih sredstava, vlera e mjeteve të ndara; 0,00din.Arsyetim:Mungesë në 



kompletimin e dokumentacionit mbi programin në bazë  të kritereve të paraqitura më 

datën 05.06.2018 (80% sredstava su tražena za aktivnosti,a ne za projekat), (80% te mjeteve 

kërkohen për aktivitete të shoqatës e jo për projektin që ka aplikuar). 

 

2. Program-i / projekat - Monitorimi dhe promovimi i të drejtave të pakicës kombëtare 

shqiptare në Preshevë, Bujanocë dhe Medvegjë  (naziv programa /emërtimi i programit 

projekta-tit) prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-OJQ, Këshilli për të 

drejtat e njeriut  Preshevë (naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos odobrenih sredstava, 

vlera e mjeteve të ndara; 0,00din.Arsyetim:Për arsye të mungesës financiare dhe mjeteve të 

kufizuara për këtë konkurs dhe vlersimit të aktiviteteve prioritare nga ana e komisionit për 

Programin e ndihmës së OJQ-ve lokale për vitin 2018. 

 

3. Program-i / projekat-i OJQ dhe pushteti lokal në aksion të përbashkët  (naziv programa 

/emërtimi I programit projekta-tit) prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-

OJQ, International Human Center ,Preshevë (naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos 

odobrenih sredstava, vlera e mjeteve të ndara; 0,00din.Arsyetim: Mungesë në kompletimin e 

dokumentacionit mbi programin në bazë  të kritereve të paraqitura më datën 05.06.2018     

( nuk është e precizuar se si do shfrytëzohen mjetet e projektit). 

 

4. Program-i / projekat-Zhvillimi profesional i gazetarisë në Preshevë (naziv programa /emërtimi I 

programit projekta-tit) prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-OJQ, 

Shoqata e gazetarëve “Etika”,(naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos odobrenih 

sredstava, vlera e mjeteve të ndara; 0,00din.. Arsyetim: Mungesë në kompletimin e 

dokumentacionit mbi programin në bazë  të kritereve të paraqitura më datën 

05.06.2018.(Në vendimin mbi regjistrimin e shoqatës figuron se shoqata e ka selinë në 

territorin e komunës së Bujanocit kurse në dokumentacionin e dorëzuar në konkurs është 

dhënë adresë e pasaktë e shoqatës në komunën e Preshevës. Gjithashtu në vendimin numër 

3696/2018 të datës 04.04.2018 të lëshuar nga agjencioni për regjistra ekonomik figuron se 

“Shoqata e gazetarëve etika” udhëhiqet nga Nexhmedin Saqipi nga Ternoci Madhë kurse 

në fletparaqitjen e projektit figuron emër tjetër). 

 

5. Program-i / projekat - Konferenca shkencore  (naziv programa /emërtimi I programit projekta-

tit) prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-OJQ, Shoqata për trashëgimi 

dhe krijimtari kulturore, Preshevë,(naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos odobrenih 

sredstava, vlera e mjeteve të ndara; 0,00din.Arsyetim:  Për arsye të mungesës financiare dhe 

mjeteve të kufizuara për këtë konkurs dhe vlersimit të aktiviteteve prioritare nga ana e 

komisionit për Programin e ndihmës së OJQ-ve lokale për vitin 2018. 

 

6. Program-i / projekat-i  Thebeautyopresevo.com  (naziv programa /emërtimi I programit 

projekta-tit) prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-OJQ,  Agjensioni për 

zhvillim –Presheva , Preshevë,(naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos odobrenih 

sredstava, vlera e mjeteve të ndara; 0,00din.Arsyetim: Mungesë në kompletimin e 

dokumentacionit mbi programin në bazë  të kritereve të paraqitura më datën 05.06.2018 

(mungesa e leternjoftimit të lexuar ). 

 



7. Program-i / projekat-i  Edukim me të rinjët (naziv programa /emërtimi I programit projekta-tit) 

prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-OJQ,  Forumi rinor 

Islam,Preshevë,(naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos odobrenih sredstava, vlera e 

mjeteve të ndara; 0,00din..Arsyetim:Mungesë në kompletimin e dokumentacionit mbi 

programin në bazë  të kritereve të paraqitura më datën 05.06.2018.(Dokumentacioni I 

pakompletuar). 

 

8. Program-i / projekat-i  Preventivat për parandalimin e përhapjes së kancerit në qafen e 

mitrës  (naziv programa /emërtimi I programit projekta-tit) prijavu podnelo udruženje 

/fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-OJQ,  Mjekët e Luginës ,Preshevë,(naziv udruženja /emërtimi 

I shoqatës) i iznos odobrenih sredstava, vlera e mjeteve të ndara; 0,00din.Arsyetim:Për arsye të 

mungesës financiare dhe mjeteve të kufizuara për këtë konkurs dhe vlersimit të aktiviteteve 

prioritare nga ana e komisionit për Programin e ndihmës së OJQ-ve lokale për vitin 2018. 

 

9. Program-i / projekat-i  Takimi 11 tradicional ndërkombëtar i bjeshkatarve “Ostrovica 2018 ” 

dhe pjesmarrja në aktivitetin slloven (naziv programa /emërtimi I programit projekta-tit) 

prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-OJQ,  Shoqata e bjeshkatarve 

“Ostrovica “, Preshevë,(naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos odobrenih sredstava, vlera 

e mjeteve të ndara; 0,00din. , Arsyetim:  Për arsye të mungesës financiare dhe mjeteve të 

kufizuara për këtë konkurs dhe vlersimit të aktiviteteve prioritare nga ana e komisionit për 

Programin e ndihmës së OJQ-ve lokale për vitin 2018. 

 

 

10. Program-i / projekat-i  Për një brezë të ri larg drogës, alkoholit dhe duhanit (naziv programa 

/emërtimi I programit projekta-tit) prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-

OJQ,  Qendra për avokim dhe zhvillim të demokracisë Preshevë,(naziv udruženja /emërtimi I 

shoqatës) i iznos odobrenih sredstava, vlera e mjeteve të ndara; 0,00din. Arsyetim: Mungesë në 

kompletimin e dokumentacionit mbi programin në bazë  të kritereve të paraqitura më 

datën 05.06.2018 (mungon formulari I aplikimit). 

 

 

11. Program-i / projekat- Kultura na bashkon  (naziv programa /emërtimi I programit projekta-tit) 

prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-OJQ,  Shoqata e shkrimtarve 

“Feniks”,Preshevë,(naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos odobrenih sredstava, vlera e 

mjeteve të ndara; 0,00din.  Arsyetim: Për arsye të mungesës financiare dhe mjeteve të 

kufizuara për këtë konkurs dhe vlersimit të aktiviteteve prioritare nga ana e komisionit për 

Programin e ndihmës së OJQ-ve lokale për vitin 2018. 

 

 

 

12. Program-i / projekat  Konkursi  i fotografisë artistike “Prefoto”edicioni 8  (naziv programa 

/emërtimi I programit projekta-tit) prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-

OJQ,  Shoqata Bursa Taraftarllar ,Preshevë,(naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos 

odobrenih sredstava, vlera e mjeteve të ndara; 0,00din..Arsyetim: Mungesë në kompletimin e 

dokumentacionit mbi programin në bazë  të kritereve të paraqitura më datën 05.06.2018 

(personi I njejtë figuron si drejtues I dy OJQ-ve ). 



 

 

13.   Program-i / projekat  Zhvillimi dhe avansimin e sporteve në Komunën e Preshevës (naziv 

programa /emërtimi I programit projekta-tit) prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka 

paraqitur ONO-OJQ,  Lidhja e sporteve ,Preshevë,(naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos 

odobrenih sredstava, vlera e mjeteve të ndara; 0,00din. , Arsyetim: Mungesë në kompletimin e 

dokumentacionit mbi programin në bazë  të kritereve të paraqitura më datën 

05.06.2018.(Drejtori I organizatës është I njejti person te organizata tjeter dhe komisioni ka 

vlersuar se nuk mund të përfitoj mjete me dy projekte në të njejtin konkurs).  

 

14. Program-i / projekat  Fc Lindorët (naziv programa /emërtimi I programit projekta-tit) prijavu 

podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-OJQ  Sh.s.f.v”Lindorët”,Preshevë,(naziv 

udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos odobrenih sredstava, vlera e mjeteve të ndara; 0,00din.  

Arsyetim: Për arsye të mungesës financiare dhe mjeteve të kufizuara . 

 

15. Program-i / projekat  Zhvillimi i shoqatës së Shahut në komunën e Preshevës (naziv programa 

/emërtimi I programit projekta-tit) prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-

Shoqata e shahut “Topi”,Preshevë,(naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos odobrenih 

sredstava, vlera e mjeteve të ndara; 0,00din .Arsyetim: Mungesë në kompletimin e 

dokumentacionit mbi programin në bazë  të kritereve të paraqitura më datën 05.06.2018 

(Nuk është e precizuar shuma e harxhimeve për projektin). 

 

16. Program-i / projekat   Kuvendi i të rinjëve në Komunën e Preshevës (naziv programa /emërtimi 

i programit projekta-tit) prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO - Kërko të 

drejtën tënde , Preshevë,(naziv udruženja /emërtimi i shoqatës) i iznos odobrenih sredstava, 

vlera e mjeteve të ndara; 0,00din..Arsyetim:Për arsye të mungesës financiare dhe mjeteve të 

kufizuara për këtë konkurs dhe vlersimit të aktiviteteve prioritare nga ana e komisionit për 

Programin e ndihmës së OJQ-ve lokale për vitin 2018. 

 

 

17. Program-i / projekat   Zhvillimi i futbollit në fshatin Miratoc (naziv programa /emërtimi I 

programit projekta-tit) prijavu podnelo udruženje /fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-

KF”Miratoca” , Preshevë,(naziv udruženja /emërtimi I shoqatës) i iznos odobrenih sredstava, 

vlera e mjeteve të ndara; 0,00din.Arsyetim: Mungesë në kompletimin e dokumentacionit mbi 

programin në bazë  të kritereve të paraqitura më datën 05.06.2018( mungesa aktiviteteve 

nëpër gara). 

 

Opšta obrazloženja  : 

 

1.  Nedostatak potrebne dokumentacije. 

2. Ograničen budžet. 

3.Konkursom data je šansa novim NVO da ostvaruju aktivnosti i da se razvijaju u 

budućnosti . 

4. Neke NVO su dobili sredstva Opštine i nisu se razvijali da bi bili nezavisni ili da 

ostvarivaju aktivnosti u toku godine, van podrške Opštine  . 



  


