
  
 

SKEMA E NDIHMAVE FINANCIARE PËR BASHKËPUNIM NDËR-KOMUNAL 2008 
 

Raport mbi Rezultatet e Vlerësimit  
 
Lista e jurisë për vlerësim të propozim projekteve në bazë të skemës për ndihma financiare për 
bashkëpunim ndër-komunal të Misionit Vëzhgues të OSBE-së e kompletoi aktivitetin me 14 Korrik 
2008.  Paneli ishte i përbërë nga personat në vijim: 
 

1. Aqim Emurli (OSBE), Kryetarë; 
2. Maja Subotic (OSBE), Anëtarë; 
3. Zage Filipovski (OSBE), Anëtarë; 
4. Rahim Musliu (Ministria për Vetëqererisje Lokale), Anëtarë; dhe 
5. Gordana Milosevic-Jurukovska (UNDP), Anëtare 

 
Nga 10 propozime të pranuara, tre konkurrues nuk i plotësuan kërkesat administrative që u 
parashtruan në udhëzimet e skemës për ndihma financiare dhe u përjashtuan nga vlerësimi i 
mëtejshëm.  Lutjet e mbetura u vlerësuan sipas kritereve të përshkruara në udhëzim, dhe u radhitën si 
vijon: 
 

1. Likovë 
2. Ohër 
3. Delçevë 
4. Cesinovo-Oblesevo 
5. Koçanë 
6. Novo Selë 
7. Manastir 
8. Veles * 
9. Rosoman ** 
10. Dojran *** 

 
Duke marrë parasysh kualitetin e projekteve, këtyre iu shtua edhe granti i katërt, nga tre të planifikuar.  
Katër projekte3, (nga 1 në 4) do të pranojnë financim.  Të gjithë konkurruesit e interesuar mund ti 
marrin rezultatet e tyre individuale duke dërguar një e-mail te Z. Aqim Emurli, 
Aqim.Emurli@osce.org Konkurruesit e projekteve të zgjedhur do të kontaktohen nga Përfaqësuesit e 
Dikasterit për Përkrahje të Administratës Publike pranë Misionit të OSBE-së; OSBE-ja do të 
nënshkruaj një marrëveshje me përfaqësuesit e 4 konsorciumet e zgjedhura.  OSBE-ja mban të drejtën 
që ti ndryshojë projektet e zgjedhura para se të nënshkruaj marrëveshje me komunat udhëheqëse të 
konsorciumit.  
__________________________________________________ 
* Projekti nuk i ka plotësuar kriteret administrative, (Vërtetim se Formulari i Aplikacionit është i shoqëruar me një miratim 
nga të GJITHË këshillat komunal sa i përket marrëveshjes për BNK dhe se një dokument i nënshkruar dhe i mbyllur nga ana 
e autoriteteve relevante të komunave); 
 
** Projekti nuk i ka plotësuar kriteret administrative, (1. Formulari i Aplikacionit është i mbyllur dhe i vulosur në çdo faqe 
nga ana e Kryetarëve e të GJITHA komunave; 2. Vërtetim se Formulari i Aplikacionit është i shoqëruar me një miratim nga 
të GJITHË këshillat komunal sa i përket marrëveshjes për BNK dhe se një dokument i nënshkruar dhe i mbyllur nga ana e 
autoriteteve relevante të komunave); 
 
*** Projekti nuk i ka plotësuar kriteret administrative, (1. Vërtetim se Formulari i Aplikacionit është i shoqëruar me një 
miratim nga të GJITHË këshillat komunal sa i përket marrëveshjes për BNK dhe se një dokument i nënshkruar dhe i mbyllur 
nga ana e autoriteteve relevante të komunave; 2. Vërtetim se të gjitha pjesët e Formularit për Aplikim janë plotësuar)  


