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Në bazë të nenit 10 të Ligjit për Qytetin e Shkupit (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” nr 55/04 dhe 158/11) dhe në pajtim me Programin 
për aktivitetet e Qytetit të Shkupit në fushën e arsimit të mesëm në vitin 2022 
(“Lajmëtari Zyrtar i Qytetit të Shkupit" nr. 02/22), Qyteti i Shkupit shpall:  

 
Thirrje publike 

për mbledhjen e kërkesave  
për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2022,  

të dedikuara për financimin e përbashkët të aktiviteteve programore  
të shoqatave, fondacioneve dhe personave të tjerë juridikë 

 
 

 
①. E drejta për pjesëmarrje  
 
1.1 Të drejtën për pjesëmarrje në Thirrjen publike kanë shoqatat, fondacionet dhe 
personat e tjerë juridikë. 
 
 
②.   Korniza kohore dhe mënyra e shpërndarjes së  mjeteve 
 
2.1 Shpërndarja e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2022 (Programi 
N2 Shërbime për aktiviteteve mësimore jashtëshkollore në bashkëpunim me 
organizata joqeveritare zëri 425 konto 425750) të dedikuara për financimin e 
përbashkët të aktiviteteve programore të shoqatave, fondacioneve dhe personave të 
tjerë juridikë, do të realizohet në bazë të kritereve dhe prioriteteve të përcaktuara në 
këtë thirrje.  
 
 
③.  Lloji i projekteve që do të përkrahen 
 
3.1 Mjetet nga Buxheti i Qytetit të Shkupit, me shumë të përgjithshme 2.500.000 
denarë do të përdoren për financimin e përbashkët të aktiviteteve programore të 
shoqatave, fondacioneve dhe personave të tjerë juridikë, nëpërmjet grandeve për 
projekte të cilat do të realizohen në shkollat e mesme nën kompetencat e Qytetit të 
Shkupit, të orientuara drejt prioriteteve të mëposhtme:  
 

1. Ballafaqimi me sfidat e aktuale të krizës shëndetësore, përkatësisht 
avancimin e shkrim-leximit digjital për të gjithë anëtarët e bashkësive 
shkollore;  
 

2. Ndihmë psikologjike për anëtarët e bashkësive shkollore për ballafaqimin 
me forma të ndryshme të dhunës, dhe në radhë të parë me dhunën-syber 
e cila po bëhet gjithnjë e më aktuale gjatë mësimit në distancë. 

 

3. Edukimi dhe promocioni për ndërtimin e stileve të shëndetshme të jetesës 
te të rinjtë nëpërmjet rritjes së ndërgjegjësimit te nxënësit e shkollave të 
mesme dhe opinionit më të gjerë për përgjegjësi personale në mbrojtjen e 
shëndetit personal fizik, psikik dhe shëndetit social;  
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4. Avancimi i mjedisit jetësorë përmes ngritjes së vetëdijes te shkollarët e 
mesëm për përgjegjësinë personale për nga aspekti i mirëmbajtjes së 
mjedisit të pastër dhe të shëndoshë jetësorë. 
 

5. Hulumtimi dhe promocioni i barazisë gjinore, të drejtave dhe lirive të 
nxënësve dhe zhvillimit të kreativitetit te nxënësit. 

 

6. Organizimi i manifestimeve në të cilat do të prezantohen arritjet shkollore, 
do të promovohen nxënësit më të mirë si dhe do të prezantohen rezultatet 
e veprimtarisë edukative – arsimore para opinionit më të gjerë. 

 
④. Kriteret themelore të organizimit   
 
4.1 Kriteret themelore të organizimit, të cilat duhet t’i përmbushin shoqatat, 
fondacionet dhe personat e tjerë juridikë të cilët marrin pjesë në këtë thirrje janë:  
 

o Të jenë regjistruar në Regjistrin Qendror me seli në Shkup; 
 

⑤.  Vlerësimi i cilësisë së projekteve 
 
5.1 Vlerësimi i cilësisë së projekteve të shoqatave dhe fondacioneve dhe personave 
të tjerë juridikë të cilët përmbushin kriteret themelore të organizimit, do të realizohet 
në bazë të këtyre kritereve të veçanta programore:  
 
 

Fusha Pikë maksimale 
1. Struktura organizative dhe resurset  30 
1.1 Vlerësimi i cilësisë së strukturës organizative për 

realizimin e projektit (të punësuar, vullnetarë aktivë, 
persona të angazhuar me honorar)  
 

10 

1.2 Ekspertë të cilët marrin pjesë në zbatimin e projektit 10 
1.3 Vallë  disponon shoqata, fondacioni, dhe personat e tjerë 
juridikë me ambient për zyrë dhe pajisje teknike për realizimin 
e projektit 

10 

2. Financimi i përbashkët i projektit 20 
2.1 Vallë shoqata, fondacioni dhe personat e tjerë juridikë 
sigurojnë më shumë se 15 % të pjesëmarrjes pronësore gjatë 
realizimit të projektit  

10 

2.2 Vallë është real plani financiar i propozuar (përshkrimi i 
shpenzimeve sipas kategorive/pozicioneve korrespondon me 
çmimet e tregut ) 

 

3. Cilësia e projektit 40 
3.1 Sa do të kontribuojë qëllimi i përgjithshëm i projektit në 
realizimin e prioriteteve të përcaktuara, sa është i qartë dhe i 
përcaktuar në mënyrë adekuate  

10 

3.2 Oferta e zgjidhjeve me cilësi dhe inovative në propozim-
projekt 

10 

3.3. Sigurimi i përfshirjes së institucioneve dhe organizatave 
të tjera 

10 

3.4. A është plani i realizimit të projektit i qartë dhe i 
realizueshëm 

10 
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5.1 Çdo fushë e kritereve të posaçme programore, do të vlerësohet me 1 pikë, 5 pikë 
ose 10 pikë, që nënkupton: 1 - jo, 5 - pjesërisht dhe 10 - po.  
 
⑥. Dokumentacioni i nevojshëm të cilin shoqata/fondacioni/personi juridik 
duhet ta dorëzojnë së bashku me Fletëparaqitjen për përkrahje financiare të 
shoqatave, fondacioneve dhe personave juridikë 
 
6.1 Përskaj Fletëparaqitjes për përkrahje financiare të shoqatave, fondacioneve dhe 
personave juridikë, e cila duhet të jetë e plotësuar (me shkronja shtypi në alfabetin 
cirilik), e nënshkruar nga personi i cili është i autorizuar që ta përfaqësojë 
shoqërinë, fondacionin ose personin juridik, dhe e vërtetuar me vulën (nëse 
aplikohet nëpërmjet mënyrës elektronike është i nevojshëm nënshkrimi elektronik 
ose skanimi) e shoqatës, fondacionit ose personit juridik, detyrimisht duhet të 
depozitohen edhe bashkëngjitjet e mëposhtme:   
  

 Fotokopje të aktvendimit për regjistrim në Regjistrin Qendror; 

 Fletëparaqitje dhe Formuluar i plotësuar në kompjuter; 

 Vërtetim për tatimet e paguara, të lëshuar nga organet tatimore 

 Vërtetim për detyrime të paguara ndaj Qytetit të Shkupit (tatim, taksa 
komunale). Këtë vërtetim e dorëzojnë vetëm personat juridikë. 

 Deklaratë për Projektin e propozuar se nuk janë marrë mjete financiare nga 
buxheti i Qytetit të Shkupit gjatë vitit në vijim dhe, se i njëjti nuk do të bashkë 
financohet dyfish nga Buxheti i Qytetit të Shkupit deri në përfundimin e tij.  

 

⑦. Dokumentacioni shoqërues  

  

7.1 Shoqatat, fondacionet dhe personat juridikë, të bashkëngjitur mund të 
depozitojnë edhe dokumentacionin shoqërues të mposhtëm:  

 
 buxhet vjetor i aplikuesit për vitin në vijim, 
 biografi profesionale e ekspertëve të cilët do të angazhohen në realizimin e 

projektit,  
 listë referimi ose dëshmi (për shembull:kontratë e nënshkruar) për të paktën 2 

projekte të realizuara nga fusha për të cilën aplikohet,  
 më së paku dy rekomandime/referenca nga partnerë ose donatorë për 

realizim të projekteve të mëparshme, dhe  
 përkrahje me shkrim nga organizata ose institucione për të cilat është 

planifikuar që të marrin pjesë në realizimin e projektit. 
 
7.2 Shoqatat, fondacionet dhe personat juridikë, NUK mund të dorëzojnë më shumë 
se një Fletëparaqitje për përkrahje financiare në lidhje me këtë thirrje publike.  
  
7.3 Në propozim – projektin  e dorëzuar, shoqatat, fondacionet dhe personat juridikë 
duhet të përcaktohen për një nga prioritetet, në suazat e të cilit do ta realizojnë 
projektin. 
 
7.4 Aktivitetet e parashikuara në propozim-projektet e shoqatave, fondacioneve dhe 
personave të tjerë juridikë, duhet të dedikohen vetëm për 23 shkollat e mesme nën 
kompetencat e qytetit të Shkupit, dhe në kornizën kohore: maj, qershor, shtator, 
tetor, nëntor deri më 5 dhjetor 2022. Mënyra e kryerjes së aktiviteteve duhet të jetë 
adekuate me mënyrën me të cilën do të zhvillohet procesi arsimor në shkolla, 
pikërisht me aktivitete me pjesëmarrje fizike ose on-line.  
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Vërejtje: Fletëparaqitjet me dokumentacion të pakompletuar ose të dorëzuar 
pas përfundimit të afatit të parashikuar, nuk do të shqyrtohen! Bashkëngjitjet e 
dorëzuara nuk kthehen.  

  

⑧. Mënyra e realizimit të thirrjes publike 

 

8.1 Vlerësimi i projekteve do të realizohet nga Komisioni i formuar nga ana e 
Kryetarit të Qytetit të Shkupit. 
 
8.2 Projektet të cilat pas përfundimit të vlerësimit nga ana e komisionit do të 
vlerësohen me më pak se 55 pikë nuk do të kualifikohen për marrjen e përkrahjes 
financiare nga Qyteti i Shkupit. 

 

8.3 Kryetari i Qytetit të Shkupit me propozim të Komisionit nga dita e përfundimit të 
Thirrjes publike do të lidhë kontratë për shfrytëzimin e mjeteve me ato shoqata, 
fondacione dhe persona juridikë të cilët janë kualifikuar për marrjen e mjeteve 
financiare për përkrahje. Shfrytëzimi i mjeteve të ndara do të rregullohet në bazë të 
Kontratës së lidhur me Qytetin e Shkupit.   

 

8.4. Shoqatat, fondacionet dhe personat juridik, propozim-projektet e të cilave do të 
zgjidhen për bashkëfinancim, nuk do të kenë të drejtë t’i ndryshojnë aktivitetet 
dhe kornizën kohore për realizimin e tyre, të përshkruara në projektin me të 
cilin kanë aplikuar, përveç rastit kur kanë marrë pëlqim paraprak me shkrim nga 
Qyteti i Shkupit. 

 
⑨. Afati dhe mënyra e dorëzimit të fletëparaqitjeve 
 
9.1 Afati i depozitimit të fletëparaqitjeve është 10 ditë nga dita e shpalljes në gazetat 
ditore, pikërisht i njëjti do të zgjasë nga data 25.03 deri më  04.04.2022. 
 
9.2 Fletëparaqitja me dokumentacionin e tërësishëm, duhet të dorëzohen nëpërmjet 
postës në adresën: bul. “Ilinden” nr. 82, 1000 Shkup, me shënimin Sektori për arsim -  
Fletëparaqitje për thirrje publike, më së voni deri në ora 15, përfundimisht me datën 
04.04.2022. 
 
9.3 Shoqatat, fondacionet dhe personat juridikë, pjesëmarrës në thirrjen publike do të 
njoftohen për rezultatet në një afat prej 10 ditë nga dita e miratimit të Vendimit për 
shpërndarjen e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2022, të dedikuara 
për financimin e përbashkët të aktiviteteve programore të shoqatave, fondacioneve 
dhe personave juridik.  
 
Fletëparaqitja për realizimin dhe financimin e përbashkët të projekteve nga 
fusha e arsimit, dhe Formulari, mund të shkarkohen nga faqja e internetit e 
Qytetit të Shkupit  www.skopje.gov.mk në pjesën Shpallje, konkurse, 
evenimente – Thirrje publike.  
Pyetjet për sqarime plotësuese, mund të parashtrohen me shkrim ose në trajtën 
elektronike deri te Sektori për arsim, te personi Maja Atanasieviq në numrin e 
telefonit 02/3297-317 dhe në e - mailin: maja.atanasijevik@skopje.gov.mk dhe 
Sulltana Çuleva në numrin e telefonit 02/3297-323 dhe në e - mailin: 
Sultana.Chuleva@skopje.gov.mk .  
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