
Projektet përfituese të subvencioneve në fushën e rinisë dhe sportit  
për fazën e II-të 2016 
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Shuma  

1 08-
451-

288453 

KV Prishtina 
Volley-M 

Valon Nikqi Mbulimi i 
shpenzimeve për 
nevojat e klubit, 
pagesa mujore e 
palestrës, 
udhëtimet dhe 
ushqimi për loje etj  

Kanë 
raportuar 

nga 
edicioni I 

kaluar 

Komisioni propozon që ky projekt të 
përkrahet, pasi qe i njëjti ka punuar ne 
ngritjen dhe zhvillimin e sportit te 
volejbollit si dhe rezultatet e arritura 
gjate këtij viti ne kategorinë e 
meshkujve   

1,500 

2 08-
451-

290515 

KV Prishtina 
- femrat 

Mehdi 
Mehmeti 

Mbulimi i 
shpenzimeve për 
nevojat e klubit, për 
sezonin vjeshtor 
2016 

Kanë 
raportuar 

nga 
edicioni I 

kaluar 

 Komisioni propozon që ky projekt të 
përkrahet, pasi qe I njëjti ka punuar ne 
ngritjen dhe zhvillimin e sportit te 
volejbollit ne kategorinë e femrave si 
dhe ka arritur rezultate ne garat e 
parapara. 

1,000 

3 08-
451-

286942 

KV Prishtina 
Junior -
femrat 

Blerim 
Gerguri 

Mbulimi I 
shpenzimeve për 
nevojat e klubit, 
pagesa mujore e 
palestrës, pajisje 
sportive, ushqimi 
për lojtarët etj  

Nuk janë 
financuar 
ne vitin 

2016 

 Komisioni propozon që ky projekt të 
përkrahet, pasi qe I njëjti ka punuar ne 
ngritjen dhe zhvillimin e sportit te 
volejbollit ne kategorinë e femrave. 

1,000 

4 08-
451-

289400 

Klubi i 
Shahut 
Kosova 

Shaip Selimi Mbulimi i 
shpenzimeve për 
pjesëmarrje ne 
aktivitete garuese 
për sezonin vjeshtor 
2016 

Janë 
financuar 
dhe kane 
raportuar 
për fazën 

e pare  
2016 

Komisioni propozon që ky projekt të 
përkrahet, pasi qe i njëjti ka punuar ne 
ngritjen dhe zhvillimin e sportit te 
shahut 

300 € 

5 08-
451-

289326 

Klubi i 
shahut 
"Dardania" 

Armend 
Budima  

Mbulimi i 
shpenzimeve për 
nevojat e klubit, 

participimi, ushqimi 
dhe shpenzimet 

tjera  

Nuk janë 
financuar 
ne vitin 

2016 

Komisioni propozon qe ky klub të 
përkrahet, fillimisht qe i ka plotësuar 
kushtet , dhe nuk është financuar 
asnjëherë deri me tani 

500 € 

6 08-
451-

288366 

Klubi i 
pingpongut 
"Dodona" 

Avni Jashari  Mbulimi i 
shpenzimeve për 
nevojat e klubit, për 
sezonin vjeshtor 
2016 

Nuk janë 
financuar 
ne vitin 

2016 

Komisioni propozon qe ky klub të 
përkrahet, fillimisht qe i ka plotësuar 
kushtet , dhe nuk është financuar 
asnjëherë deri me tani 

400 € 



7 08-
066-

287148 

Federata e 
Boksit te 
Kosovës  

Latif Demolli Mbulimi I 
shpenzimeve për 
akomodimin e 
mysafireve për 
"Turneun 
ndërkombëtar te 
boksit Adem 
Jashari" 25-28 
nëntor 2016 

Nuk janë 
financuar 
ne vitin 

2016 

 Turneu ndërkombëtarë I boksit "Adem 
Jashari" është tradicional dhe 
organizohet për nder te “28 nëntorit”, 
andaj komisioni ka vlerësuar dhe 
propozuar qe ky projekt te përkrahët.  

3,000 € 

8 08-
451-

286111 

Klubi i 
Karates 
”Përparimi" 

Ismet 
Krasniqi  

Mbulimi i 
shpenzimeve për 
pjesëmarrje ne 
garat sipas FKK, për 
sezonin vjeshtor 
2016 

Nuk janë 
financuar 
ne vitin 

2016 

Komisioni propozon qe ky klub të 
përkrahet, fillimisht qe i ka plotësuar 
kushtet , si dhe te njëjtit kane punuar 
ne ngritjen dhe zhvillimin e sportit te 
karatesë 

600 € 

9 08-
451-

285942 

Klubi i 
karatesë 
"UNSU' 

Luljeta Shala  Mbulimi i 
shpenzimeve për 
pjesëmarrje ne 
garat sipas FKK, për 
sezonin vjeshtor 
2016 

Kanë 
raportuar 

nga 
edicioni I 

kaluar 

Komisioni propozon qe ky klub të 
përkrahet, fillimisht qe i ka plotësuar 
kushtet , si dhe te njëjtit kane punuar 
ne ngritjen dhe zhvillimin e sportit te 
karatesë, si dhe arritje te rezultateve 

800 € 

10 08-
451-

285898 

Klubi i 
pingpongut 
"Kosova" 

Samir Ajeti  Mbulimi i 
shpenzimeve për 
pjesëmarrje ne 
garat sipas FKK, për 
sezonin vjeshtor 
2016 

Kanë 
raportuar 

nga 
edicioni i 

kaluar 

Komisioni propozon që ky klub të 
përkrahet, pasi qe i njëjti ka punuar ne 
ngritjen dhe zhvillimin e sportit te 
shahut 

400 € 

11 08-
451-

286065 

Klubi i 
Futbollit 
"Ramiz 
Sadiku" 

Agron 
Mecinaj  

Mbulimi i 
shpenzimeve për 
nevojat e klubit, për 
sezonin vjeshtor 
2016 

Kanë 
raportuar 

nga 
edicioni i 

kaluar 

Komisioni propozon që ky klub të 
përkrahet, pasi qe i njëjti ka punuar ne 
ngritjen dhe zhvillimin e sportit te 
futbollit për vite me radhë 

1,000 € 

12 08-
451-

289407 

Klubi i 
mundjes 
"Prishtina"  

Musafë Syla  Mbulimi i 
shpenzimeve për 
pjesëmarrje ne 
garat sipas FMK, për 
sezonin vjeshtor 
2016  

Kanë 
raportuar 

nga 
edicioni i 

kaluar 

Komisioni propozon që ky klub të 
përkrahet, pasi qe i njëjti ka punuar ne 
ngritjen dhe zhvillimin e sportit te 
mundjes për vite me radhë 

1,000 € 

13 08-
451-

286596 

Klubi i 
karatesë 
"Prishtina"  

Ismet Fazliu  Mbulimi i 
shpenzimeve për 
pjesëmarrje ne 
garat sipas FKK, për 
sezonin vjeshtor 
2016  

Kanë 
raportuar 

nga 
edicioni i 

kaluar 

Komisioni propozon qe ky klub të 
përkrahet, fillimisht qe i ka plotësuar 
kushtet , si dhe te njëjtit kane punuar 
ne ngritjen dhe zhvillimin e sportit te 
karatesë, si dhe arritje te rezultateve 

800 € 

14 08-
451-

285933 

Shoqata e 
pedagogëve 
të Kulturës 
Fizike dhe 
Sportit te 
Prishtinës  

Luljeta Shala  Mbulimi i 
shpenzimeve për 
organizimin e 
garave shkollore, 
per sezonin vjeshtor 
2016  

Kanë 
raportuar 

nga 
edicioni i 

kaluar 

Komisioni propozon që ky projekt të 
përkrahet, pasi qe I njëjti ka punuar ne 
ngritjen e cilësisë  dhe zhvillimin e 
sportit ne përgjithësi ne shkollat e 
Komunës së Prishtines  

2,794 € 



15 08-
451-

290278 

Klubi i 
karatesë 
"Kosova" 

Ymer Rama  Mbulimi i 
shpenzimeve për 
pjesëmarrje ne 
garat sipas FKK, për 
sezonin vjeshtor 
2016  

Nuk janë 
financuar 
ne vitin 

2016 

Komisioni propozon qe ky klub të 
përkrahet, fillimisht qe i ka plotësuar 
kushtet , si dhe te njëjtit nuk janë 
financuar për vitin 2016 

410 € 

16 08-
451-

286709 

Klubi i 
taekwondo 
"Don" 

Veton 
Berisha  

Mbulimi i 
shpenzimeve për 
pjesëmarrje ne 
garat 
ndërkombëtare te 
garuesit Don 
Berisha 

Nuk janë 
financuar 
ne vitin 

2016 

Komisioni propozon qe ky klub të 
përkrahet, fillimisht qe i ka plotësuar 
kushtet , si dhe te njëjtit nuk janë 
financuar për vitin 2016  

500 € 

17 08-
451-

286804 

Klubi i 
peshëngritje
s "Prishtina" 

Ali Sekiraça Mbulimi i 
shpenzimeve për 
nevojat e klubit 

Kanë 
raportuar 

nga 
edicioni i 

kaluar 

Komisioni propozon që ky projekt të 
përkrahet si vazhdimësi e edicionit te 
pare, pasi qe i njëjti ka punuar ne 
ngritjen dhe zhvillimin e sportit te 
peshëngritjes  

300 € 

18 08-
451-

286796 

Klubi i 
peshëngritje
s "Vreshta" 

Astrit Hasani  Mbulimi i 
shpenzimeve për 
nevojat e klubit 

Kanë 
raportuar 

nga 
edicioni i 

kaluar 

Komisioni propozon që ky projekt të 
përkrahet si vazhdimësi e edicionit te 
pare, pasi qe i njëjti ka punuar ne 
ngritjen dhe zhvillimin e sportit te 
peshëngritjes  

300 € 

19 08-
451-

285706 

Klubi i 
shenjëtarisë 
"Zenel 
Hajdini" 

Hynsi 
Fejzullahu  

Mbulimi i 
shpenzimeve për 
nevojat e klubit, për 
vitin 2016 

Nuk janë 
financuar 
ne vitin 

2016 

Komisioni propozon që ky projekt të 
përkrahet, pasi qe i njëjti ka punuar ne 
ngritjen dhe zhvillimin e sportit te 
shenjëtarisë  

800 € 

20 08-
451-

289609 

Klubi i 
karatesë 
ASLU  

Shkelezen 
Shala  

Mbulimi i 
shpenzimeve për 
pjesëmarrje ne 
garat sipas FKK, për 
sezonin vjeshtor 
2016  

Kanë 
raportuar 

nga 
edicioni i 

kaluar 

Komisioni propozon qe ky klub të 
përkrahet, fillimisht qe i ka plotësuar 
kushtet , si dhe te njëjtit kane punuar 
ne ngritjen dhe zhvillimin e sportit te 
karatesë 

400 € 

21 08-
451-

289793 

Klubi i 
boksit 
"Gollaku" 

Besim 
Brahimi 

Mbulimi i 
shpenzimeve për 
pjesëmarrje ne 
garat sipas FBK, për 
sezonin vjeshtor 
2016  

Kanë 
raportuar 

nga 
edicioni i 

kaluar 

Komisioni propozon qe ky klub të 
përkrahet, fillimisht qe i ka plotësuar 
kushtet , si dhe te njëjtit kane punuar 
ne ngritjen dhe zhvillimin e sportit te 
boksit  

1,000 € 

22 08-
451-

289873 

Klubi i 
Karatesë 
"Vajzat e 
Dardanisë" 

Shqipe 
Zogiani 

Mbulimi i 
shpenzimeve për 
pjesëmarrje ne 
garat sipas FKK, për 
sezonin vjeshtor 
2016  

Janë 
financuar 
në vitin 

2016 

Komisioni propozon qe ky klub të 
përkrahet, fillimisht qe i ka plotësuar 
kushtet , si dhe te njëjtit kane punuar 
ne ngritjen dhe zhvillimin e sportit te 
karatesë 

500 € 

23 08-
451-

290576 

Klubi i 
shahut 
PRISHTINA 

Ramadan 
Kaqkini 

Mbulimi i 
shpenzimeve për  
"Turneun 
tradicional i shahut 
Memoriali Hyzri 
Talla"  dhjetor 2016 

Kanë 
raportuar 

nga 
edicioni i 

kaluar 

Komisioni propozon qe ky projekt te 
financohet, pasi qe I njëjti është 
tradicional dhe organizohet nen 
patronatin e Komunës se Prishtinës  

3,750 € 



24 08-
451-

290304 

Klubi i 
Karatesë AS-
PRISHTINA 

Isak Pllana Mbulimi i 
shpenzimeve për 
pjesëmarrje ne 
garat, për sezonin 
vjeshtor 2016  

Nuk janë 
financuar 
ne vitin 

2016 

Komisioni propozon qe ky klub të 
përkrahet, fillimisht qe i ka plotësuar 
kushtet , si dhe te njëjtit nuk janë 
financuar deri me tani 

500 € 

25 08-
451-
290354 

Klubi i 
Pingpongut 
PRISHTINA - 
meshkujt/fe
mrat 

Besire 
Domaniku 

Mbulimi i 
shpenzimeve për 
nevojat e klubit, për 
sezonin vjeshtor 
2016 

Kanë 
raportuar 

nga 
edicioni i 

kaluar 

Komisioni propozon që ky klub të 
përkrahet, pasi qe i njëjti ka punuar ne 
ngritjen dhe zhvillimin e sportit te 
pingpongut për vite me radhë 

500 € 

26 08-
451-
290341 

KPK "Shkolla 
e 
Pingpongut" 

Nehat 
Çitaku 

Mbulimi i 
shpenzimeve për 
nevojat e klubit, për 
sezonin vjeshtor 
2016 

Kanë 
raportuar 

nga 
edicioni i 

kaluar 

Komisioni propozon që ky klub të 
përkrahet, pasi qe i njëjti ka punuar ne 
ngritjen dhe zhvillimin e sportit te 
pingpongut për vite me radhë 

500 € 

27 08-
451-
290011 

Klubi i 
Hendbollit 
Prishtina-
femrat 

Nebih Zariqi Mbulimi i 
shpenzimeve për 
nevojat e klubit, për 
sezonin vjeshtor 
2016 

Kanë 
raportuar 
nga 
edicioni i 
kaluar 

Komisioni propozon që ky klub të 
përkrahet, pasi qe i njëjti ka punuar ne 
ngritjen dhe zhvillimin e sportit te 
hendbollit ne kategorinë e femrave për 
vite me radhë 

4,000 € 

28 08-
451-
288395 

Klubi i 
Hendbollit 
Prishtina-
meshkujt 

Eduard 
Berisha 

Mbulimi i 
shpenzimeve për 
nevojat e klubit, për 
sezonin vjeshtor 
2016 

Kanë 
raportuar 
nga 
edicioni i 
kaluar 

Komisioni propozon që ky klub të 
përkrahet, pasi qe i njëjti ka punuar ne 
ngritjen dhe zhvillimin e sportit te 
hendbollit ne kategorinë e meshkujve 
për vite me radhë,  

5,500 € 

29 08-
451-
290306 

Fun Club 
Plisat 

Albert 
Kastrati 

Mbulimi i 
shpenzimeve për 
blerjen e duksave 
me mbishkrime 
"Plisat" 

Nuk janë 
financuar 
ne vitin 
2016 

Komisioni propozon që ky projekt të 
përkrahet, Plisat janë grup tifozësh qe 
mbështesin klubet e kryeqytetit  

1,000 € 

30 08-
451-
286885 

Klubi i 
Shenjëtarisë 
"Dardania" 

Shefket 
Ismajli 

Mbulimi i 
shpenzimeve për 
nevojat e klubit, për 
sezonin vjeshtor 
2016 

Nuk janë 
financuar 
ne vitin 
2016 

Komisioni propozon që ky klub të 
përkrahet, pasi qe i njëjti ka punuar ne 
ngritjen dhe zhvillimin e sportit te 
shenjëtarisë  

800 € 

31 08-
451-
290255 

Qendra e 
Rinise 
Prishtine 

Valon Bytyqi Mbulimi I 
shpenzimeve 
administrative te 
Qendrës se Rinise 
Prishtine 

Kanë 
raportuar 
nga 
edicioni i 
kaluar 

Komisioni propozon që ky projekt të 
përkrahet, pasi qe ne baze te 
Strategjisë dhe Planit te Veprimit 
Komuna obligohet ta mbështesë 
financiarisht Qendrën 

1,050 € 

32 08-
451-
287900 

Kuvendi i te 
Rinjve te 
Kosovës 

Armend 
Ahmeti 

Projekti: 
Komunikimi ne 
publik dhe 
përgatitja e fjalimit 

Nuk janë 
financuar 
ne vitin 
2016 

Komisioni propozon që ky projekt të 
përkrahet, pasi qe konsideron qe te 
rinjtë përfitojnë njohuri baze për 
paraqitje ne publik 

320 € 

 


