
 

 

 
Republika e Kosovës 

Republika Kosova – Republic of Kosovo 
 

Komuna e Prishtinës 
Opština Priština –Municipality of Prishtina 

                

              

 

Drejtoria për Kulturë në Komunën e Prishtinës  

duke u mbështetur në Vendimin për Kriteret dhe procedurën e ndarjes së subvencioneve  

nr. 01-091-112404 të dt. 12.05.2014, u bën 
 

THIRRJE 
 

të interesuarve që të aplikojnë me projekt propozime në veprimtarinë e BOTIMEVE dhe FILMIT të 

cilat do të realizohen deri më 31 dhjetor 2016.  

Palët që tash më kanë dorëzuar projektin nuk kanë nevojë të konkurrojnë përsëri.  

Projektet propozimet duhet përmbaj informata si në vijim:  

për artist dhe krijues individual 
- emri dhe mbiemri;  
- numri i telefonit dhe e-mail adresa; 
- qëllimi i projektit; 
- përshkrimi i detajuar i projektit; 
- periudha e realizimit të projektit;  
- buxheti total i projektit; 

- buxheti i kërkuar nga Komuna; 
- biografia e shkurtër e artisti/ krijuesit;  
- kopja e letërnjoftimit;  
- vërtetimin nga banka për llogarinë bankare 

personale 

 

për OJQ dhe Biznese 
- emërtimi i OJQ-së/ biznesit; 
- kontakti i personit përgjegjës –  
numri telefonit dhe email adresa; 
- qëllimet e projektit; 
- përshkrimi i detajuar i projektit; 
- periudhën e realizimit të projektit, 
- buxheti total i projektit; 
- buxheti i kërkuar nga Komuna; 

- rezultatet e pritura; 
- kopja e letërnjoftimit të personit të 
autorizuar;  
- kopja e fletëregjistrimit të OJQ-së/ biznesit; 
- kopja e certifikatës së numrit fiskal të OJQ-
së/ biznesit; 
- vërtetimin nga banka për llogarinë bankare 

të OJQ-së/ biznesit.

Të interesuarit mund të aplikojnë duke dorëzuar projektin në zyrën e pritëse, sporteli nr.5 në 

Komunën e Prishtinës (objekti i vjetër) deri më 25 nëntor 2016. 

 

VËREJTE: Projektet të cilat nuk i kanë të bashkangjitura dokumentet sipas kërkesës si dhe palët 

të cilët nuk kanë përmbyllur projektin nga fazat e kaluar nuk do të merren parasysh nga 

Komisioni për shqyrtimin e kërkesave.



 
 


