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Ky dokument është hartuar për qëllime të projektit ‘Përkrahja e Luksemburgut për shoqërinë civile në Kosovë’, 
financuar nga Dukati i Madh i Luksemburgut dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). 
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HYRJE 
Ky udhëzues ka për qëllim që të ndihmojë grantistët në zbatimin dhe raportimin e aktiviteteve të 

përkrahura nga skema e Luksemburgut për përkrahje të shoqërisë civile në Kosovë (këtej e tutje referuar 

si skema e Luksemburgut),  financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhuar 

nga KCSF. Rrjedhimisht, udhëzuesi përcakton rregullat, kushtet dhe ofron udhëzime për zbatim dhe 

raportim.  

 

Përfituesit e granteve janë të obliguar që të respektojnë kërkesat dhe udhëzimet e specifikuara në këtë 

dokument. Për çfarëdo paqartësie apo informate shtesë rreth zbatimit të aktiviteteve dhe raportimit, 

përfituesit e granteve mund të kontaktojnë KCSF-në për të parashtruar pyetje dhe kërkuar sqarime.

 

Për pyetje apo kërkesa eventuale që nuk parashikohen me këtë udhëzues, ekipit 

të projektit në KCSF i duhen 15 ditë pune për t’i trajtuar ato.



 
 

 

KUSHTET E RAPORTIMIT 
Të gjithë përfituesit e granteve duhet të dorëzojnë raportet narrative dhe financiare në formë elektronike 

dhe të shtypur. Raporti narrativ duhet të përmbajë së paku informatat në vijim, në përputhje me 

dokumentet mbi të cilat është nënshkruar marrëveshja për grant. Gjithsesi, në raport mund të përfshihen 

edhe informata të tjera të cilat mund të konsiderohen relevante nga përfituesit e granteve. 

 

 Përshkrim i përmbledhur i gjendjes para fillimit të projektit dhe ndryshimeve konkrete të 

realizuara gjatë zbatimit; 

 Përshkrim i përmbledhur mbi kontekstin në të cilin është punuar; 

 Përshkrim i detajuar i progresit mbi të arriturat kryesore 1  të specifikuara në logjikën e 

intervenimit dhe kontratë;    

 Identifikim dhe përshkrim i përmbledhur i tri rezultateve kyçe të cilat kanë rezultuar me 

ndryshim thelbësor në fushën e intervenimit të projektit, veçanërisht kur ato ndërlidhen 

drejpërdrejt me të arriturat kryesore dhe të arriturat përfundimtare të skemës; 

 Përshkrimi i qasjes së aplikuar në zbatim të aktiviteteve dhe rezultatet e arritura në nivel 

aktiviteti;   

 Përshkrimi i grupit të synuar si dhe ndarja e tyre në bazë të moshës, kritereve të përcaktuara 

me udhëzuesin për aplikim, gjinisë dhe përkatësisë etnike (Shtojca 1 Forma për raportimin e 

përfituesve); 

 Prezantim i vështirësive dhe rreziqeve të paraqitura gjatë zbatimit të projektit, masat e 

ndërmarra si dhe rekomandimet  për të ardhmen;    

 Për aq sa është e mundur, të gjithë pjesëmarrësit e aktiviteteve të ndryshme (përfshirë 

trajnerët, moderatorët dhe lehtësuesit e takimeve2) duhet të japin vlerësimin e tyre për 

aspektet përmbajtësore dhe teknike të aktivitetit. Preferohet që kjo të bëhet nëpërmjet 

formave të veçanta të vlerësimit;  

 Identifikimi i çfarëdo nevoje të trajnimit që shfaqet gjatë zbatimit të projektit, duke përfshirë 

edhe trajnimet për vet organizatën e që jo patjetër janë të lidhura me projektin. 

    

Raportet duhet të jenë pasqyrim i qasjes së përdorur në zbatim të aktiviteteve. Rëndësi të veçantë ka 

paraqitja e  progresit kundrejt të arriturave kryesore të synuara. 

 

Përfituesit e granteve inkurajohen që të prezantojnë të arriturat e projektit në mënyrë të qartë dhe 

konkrete. Preferohet që raporti i ndërmjetëm narrativ të mos jetë më i gjatë se 10 faqe, ndërsa raporti 

                                                           
1 Në anglisht: project milestones 
2 Në anglisht: facilitator 



përfundimtar 15 faqe. Materialet e publikuara për aktivitetet dhe çdo dokument tjetër relevant përcjellës 

duhet t’i bashkëngjiten raporteve. 

 

Përgjatë zbatimit të projekteve, të gjithë përfituesit e granteve janë përgjegjës të përpilojnë:  

Raportin e ndërmjetëm narrativ dhe financiar 
Në parim, këto raporte duhet të dorëzohen çdo 6 muaj, ndërsa për grante të shkurtëra apo edhe në raste 

të tjera të veçanta, mund të kërkohet raportim edhe më i shpeshtë. Raporti duhet të dorëzohet 15 ditë 

kalendarike pas përfundimit të periudhës raportuese. Raportet e ndërmjetme narrative dhe financiare së 

bashku me dokumentacionin përcjellës (Shtojca 2) duhet të përpilohen në përputhje me formularët e 

prezantuar në Shtojcën 3. Përveç raportit narrativ që duhet të dorëzohet në formatin word dhe pdf, 

raportet tjera duhet të dorëzohen në Excel.   

Dorëzimi i dokumenteve plotësuese dhe adresimi i komenteve duhet të bëhet brenda 7 ditë pune.  

Pas aprovimit të raporteve nga ana e KCSF-së, përfituesit të grantit i kërkohet dorëzimi i kërkesës për këst 

sipas formës së bashkangjitur në Shtojcën 4. 

Raporti përfundimtar narrativ dhe financiar 
Raporti përfundimtar narrativ dhe financiar duhet të dorëzohet 30 ditë kalendarike pas përfundimit të 

projektit sipas formularit të paraqitur në Shtojcën 3. Raporti financiar përfundimtarë duhet ti dërgohet 

auditorit të përzgjedhur nga KCSF në afat prej 14 ditësh kalendarike pas përfundimit të projektit. 

Përfituesit e granteve janë të obliguar që auditorit t’ia ofrojnë të gjitha informatat e kërkuara gjatë fazës 

audituese.  

Në rast se pas përfundimit të projektit ka mjete të pashpenzuara, përfituesi i grantit obligohet t’i kthej ato 

në afatin e paraparë me kontratë. 

PAGESAT NGA KCSF 

Llogaria rrjedhëse dhe pranimi i fondeve 

Organizata e cila përfiton grant nga kjo skemë duhet të ketë të hapur një nënllogari të veçantë për 

projektin përkatës në njërën nga bankat e licensuara në Kosovë. 



PAGESAT NGA PËRFITUESIT E GRANTEVE DHE MBAJTJA E 

DOSJEVE 

Gjatë ekzekutimit të pagesave, përfituesit e granteve duhet të sigurojnë përmbushjen e të gjitha 

obligimeve të mëposhtme: 

Pagat e personelit 
Për secilin pjesëtar të personelit të organizatës së angazhuar në projekt, përfituesi i grantit duhet të ketë: 

- Kontratë pune në mes të organizatës dhe të punësuarit (kontratë të veçantë pune për projektin 

ose kontratë të përgjithshme pune me organizatën); 

- Dëshmi për realizimin e transferit bankar në baza mujore; 

- Dëshmi për pagesën e tatimit mbi të ardhurat personale dhe kontributit pensional; 

- Dëshmi për pagesën e kontributeve tjera sipas ligjeve të Kosovës të cilat mund të hyjnë në fuqi 

gjatë kohës së zbatimit të projektit. 

Shuma e ndarë për paga, sipas specifikimit në buxhetin e grantit, është bruto bruto dhe në të janë të 

përfshira të gjitha obligimet tatimore dhe kontributet.  Pagat duhet të paguhen në fund të çdo muaji që 

nënkupton se pagesat retro dhe/ose ato në formë të avansit janë të ndaluara.  

Pagesat e shërbimeve  
Për secilin shërbim të ofruar për nevoja të zbatimit të projektit, përfituesi duhet të ketë: 

- Kontratë për shërbime në mes të organizatës dhe ofruesit të shërbimit, ku definohet shërbimi i 

ofruar,  pagesa për atë shërbim dhe specifikat tjera të marrëveshjes për shërbim (si për subjektet 

juridike ashtu edhe për ato fizike/individ); 

- Faturën e rregullt për shërbimin e ofruar (nëse ofruesi i shërbimit është subjekt juridik); 

- Dëshmi për realizimin e transferit bankar; 

- Dëshmi për pagesën e tatimit mbi të ardhurat personale; 

- Dëshmi për pagesën e kontributit pensional; 

- Dëshmi për pagesën e kontributeve tjera sipas ligjeve të Kosovës të cilat mund të hyjnë në fuqi 

gjatë kohës së zbatimit të projektit; 

- Kopjet e materialeve të zhvilluara përmes shërbimeve intelektuale (trajnime, analiza, hulumtime, 

raporte, ose dëshmi të tjera që vërtetojnë ofrimin e shërbimeve intelektuale përkatëse); 

- Shuma maksimale e lejuar për pagesa në para të gatshme/“cash” është 200 Euro; 



- Për mallra dhe shërbime me vlerë mbi 1,000 Euro grantisti duhet të siguroj 3 oferta, me qëllim që 

të sigurohet oferta ekonomikisht më e volitshme3; 

- Të gjitha pagesat individuale (një faturë) mbi 200 EUR janë të liruara nga TVSH. Grantisti duhet të 

plotësoj kërkesën për lirim nga TVSH sipas formularëve dhe procedurës bashkëngjitur në Shtojcën 

5 (i,ii dhe iii). 

Pagesat e qirasë së zyres 
- Organizata duhet të ketë kontratë valide me pronarin e objektit të marrë me qira ku definohet 

shërbimi i ofruar,  pagesa për atë shërbim, dhe specifikat tjera të marrëveshjes mbi qiranë; 

- Pagesa e qirasë duhet të bëhet përmes transferit bankar. Grantisti duhet të paraqes dëshmi për 

realizimin e transferit bankar; 

- Pagesa e tatimit në qira është obligative. 

Pagesat e furnitorëve 
Për secilin furnitor nga i cili bëhet furnizimi me mallra për nevoja të projektit, përfituesi i grantit duhet të 

ketë: 

- Faturën për mallin e blerë, me të gjitha të dhënat që duhet t’i përmbajë një faturë e rregullt;  

- Dëshminë për realizimin e transferit bankar; 

- Për pagesat në para të gatshme/“cash”, faturës duhet ti bashkëngjitet kuponi fiskal.  

Pagesat e shpenzimeve të transportit 
Në rastet kur shfrytëzohet vetura për qëllime të projektit, përfituesi i grantit duhet të dorëzojë librin e 

shfrytëzimit të veturës i cila përmban informatat në vijim: emrin dhe mbiemrin e vozitësit, datën e 

shfrytëzimit, destinacionin dhe kilometrat e kaluara bashkë me nënshkrimin e vozitësit.  

Përmbajtja e faturave të rregullta 
Secila faturë e rregullt duhet të përmbajë: 

- Emrin e biznesit/organizatës që e lëshon faturën; 

- Emrin e organizatës për të cilën lëshohet fatura (të dhënat e grantistit); 

- Numrin fiskal (për të dyja palët); 

- Numrin e faturës dhe datën e faturës; 

                                                           
3 Në rastet ku me rregulloren e brendshme të organizatës është përcaktuar që kjo shumë të jetë më e vogël (p.sh. 
500 Euro), atëhere grantisti duhet të zbatoj rregulloren e vet të brendshme. 



- Nënshkrimin dhe vulën e lëshuesit të faturës dhe nënshkrimin e pranuesit. 

Shpenzimet që nuk pranohen nga kjo skemë: 
- Tatimi mbi vlerën e shtuar TVSH (kjo vlenë për të gjitha faturat mbi 200 EUR); 

- Dogana dhe pagesat e importit; 

- Borxhet apo pagesat për humbjet; 

- Pagesa e kredisë apo interesit (kamata); 

- Shpenzimet e këmbimit valutor; 

- Shpenzimet e zhvlerësimit të pajisjeve; 

- Blerja e tokës apo e pasurisë së paluajtshme; 

- Blerja e veturës apo gjeneratorit; 

- Pagesat e shpenzimeve të mbuluara nga donatorë tjerë. 

Rialokimet në buxhet 
Kërkesa për rialokim të buxhetit duhet të dorëzohet së paku 10 ditë pune para realizimit të ndonjë 

shpenzimi nga linjat buxhetore për të cilat kërkohet rialokimi. 

Për rialokimet e mëposhtme, përfituesi i grantit duhet të njoftojë KCSF-në me shkrim: 

- Rialokim brenda vijave buxhetore të të njëjtit aktivitet;  

- Rialokim nga një aktivitet në aktivitetin tjetër deri në 10% të shumës së linjës buxhetore nga e cila 

kërkohet rialokimi. 

Për rastet në vijim, përfituesi duhet të dorëzojë kërkesën me shkrim në KCSF dhe rialokimi mund të bëhet 

vetëm në rast se kërkesa aprovohet nga ana e KCSF-së: 

- Rialokim nga një aktivitet në aktivitetin tjetër mbi 10% të shumës së vijës buxhetore nga e cila kërkohet 

rialokimi. 

Kërkesa me shkrim duhet të përmbajë arsyetimin e detajuar të nevojës dhe linjave buxhetore për të cilat 

kërkohet rialokimi.  

Kërkesat për rialokim nuk aprovohen nëse: 

- Kërkesa për rialokim është dërguar më vonë se 30 ditë kalendarike para përfundimit të grantit; 

- Kërkesa për rialokim bëhet për shpenzime që tejkalojnë periudhën zbatuese të grantit dhe/apo i 

referohet linjave buxhetore të aktiviteteve të përfunduara. 



Në parim, rialokimet ndërmjet kategorive (paga, shpenzime direkte dhe shpenzime administrative) janë 

të ndaluara përpos rasteve në vijim: 

a. Rialokimit nga kategoria e pagave në kategoritë tjera; 

b. Rialokimit nga kategoria e shpenzimeve administrative në kategorinë e shpenzimeve direkte. 

Shtyerja e zbatimit të projektit pa shpenzime shtesë  
Kërkesat për vazhdim të projektit pa shpenzime shtesë mund të aprovohen vetëm në rastet kur: 

- vonesat në zbatimin e projektit janë shkaktuar nga faktorë të jashtëm ku përfituesi i grantit nuk ka pasur 

ndikim; 

- përfituesi i grantit ka informuar me shkrim ekipin e KCSF-së për problemet/sfidat e hasura në momentin 

kur ato janë paraqitur;  

- ka informuar rregullisht ekipin e KCSF-së rreth zhvillimeve të fundit rreth aktivitetit apo aktiviteteve në 

fjalë;  

- kërkesa e dërguar specifikon qartë arsyet e vonesës në zbatim të projektit dhe aktiviteteve përkatëse; 

- përveç rasteve të jashtëzakonshme, kërkesa është dërguar së paku 30 ditë kalendarike para përfundimit 

të periudhës së zbatimit të grantit. Kërkesa duhet të specifikoj qartë afatin e nevojshëm shtesë. 

Dosjet financiare 
Gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit, përfituesi i grantit duhet të mbajë dosjen e shpenzimeve të projektit, 

e cila duhet të dëshmojë që shpenzimet janë bërë në përputhje me buxhetin e aprovuar. Bashkëngjitur 

me raportin financiar, përfituesi i projektit duhet të dorëzojë në KCSF dokumentet origjinale të 

shpenzimeve (faturat, kontratat, dëshmitë e pagesës si dhe dokumentacionin përcjellës siç janë listat e 

pjesëmarrësve me nënshkrime, materialet e trajnimit, fotografi, ekzemplarë të fletëpalosjeve, botimeve 

dhe të ngjashme). Sipas kontratës dhe legjislacionit në fuqi, dosja financiare duhet të ruhet 6 vite. 

Pajisjet 
Të gjitha pajisjet e blera përmes fondeve janë pronë e skemës. Në rastet kur përfituesit e granteve 

vlerësojnë se pajisjet e blera janë të domosdoshme për mbarëvajtjen e punës së tyre përtej kohëzgjatjes 

së grantit, përfituesit duhet të parashtrojnë kërkesën për transferim të pronësisë së pajisjeve (Shtojca 6) 

dhe listën e pajisjeve për të cilat kërkohet bartje e pronësisë (Shtojca 7) duke arsyetuar qartë 

domosdoshmërinë e mbajtjes së pajisjeve për punën në vijim. Dokumentet duhet të plotësohen vetëm 

nga Drejtori Ekzekutiv i organizatës. Kërkesa së bashku me listën e pajisjeve (nënshkruar dhe vulosur) 

duhet të dorëzohen në mënyrë elektronike tek personi përgjegjës në KCSF dhe fizikisht në zyrat e KCSF-së 

bashkë me raportin përfundimtar.    

 

 


