
 

 
 

 

 

 

 

Të dhënat kryesore të grantit institucional DSP II GI – 18 zbatuar nga AKTIV 

Titulli i 
programit/strategjisë 

“Të sigurojë kornizë të qëndrueshme për pjesëmarrje qytetare dhe vendimmarrje demokratike në 
nivel  lokal dhe qendror institucional në Kosovë” 

Zbatuar nga:  NGO AKTIV 

Qëllimi i 
programit/strategjisë: 

Qëllimi deklaron angazhimin e organizatës për të kontribuar në praktikat pluraliste dhe 
gjithëpërfshirëse vendimmarrëse në Kosovë, të cilat marrin në interesat dhe nevojat e 
komuniteteve pakicë, si një parakusht për krijimin e shoqërisë demokratike dhe tolerante. 
 

Rezultatet e pritura: 1. Rritja e praktikave demokratike në procesin e vendimmarrjes në Kosovë nëpërmjet 
përfshirjes efektive të sektorit civil serb të Kosovës në veprim në nivel të politikave. 

2. Dinamika Përmirësimi i dinamikës të bashkëpunimit në mes të institucioneve të nivelit 
qendror dhe grupeve minoritare 

3. Ngritja e kapaciteteve të OSC serbe të Kosovës për të ndikuar në zhvillimet politike në Kosovë 

Aktivitetet kryesore: 1. Aktivitet 1.1 Forumi i Hapur i Dialogut – Shkëmbimi i Pikëpamjeve 
2. Aktivitet 1.2 Klubi Shoqëror i Mitrovicës  
3. Aktivitet 1.3 Karrige e përgjegjësisë 
4. Aktivitet 1.4 Krijo kapacitetet trigjuhësor për ndarjen e informacioneve të AKTIV-it 
5. Aktivitet 2.1 Sistemi politik i Kosovës – program trajnimi  
6. Aktivitet 2.2 Marrin mbështetje profesionale kërkimore: konsulence në nivel kombëtar 
7. Aktivitet 2.3 Marrë mbështetje për të siguruar cilësinë e kërkimeve – hulumtimi në zyre dhe 

analiza statistikore 
8. Aktivitet 2.4 Të prodhojë dy studime vjetore Analiza Trendi  
9. Aktivitet 2.5 Të prodojë katër (4) dokumente të politikave drejtuar autoriteteve qendrore të 

Kosovës  

Shtrirja gjeografike: Mitrovica veriore, Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan 

Grupet e synuara: Komunitetet serbe në Kosovë, me fokus në ata që jetojnë në pjesën veriore 
Organizatat e shoqërisë civile që përfaqësojnë interesat e komunitetit serb së Kosovës 
Vendimmarrësit në nivel lokal dhe kombëtar (autoritetet) 

Buxheti i financuar nga 
DSP: 

89,999.17 EUR 

Drejtori ekzekutiv/ 
Personi përgjegjës: 

Miodrag Milićević, Drejtor Ekzekutiv  miodrag.milicevic@ngoaktiv.org  00 381 64 5555160 and/or 
044 645938 
Milica Andrić, Drejtoresha e Programit dhe Menaxhere e Projektit milica.andric@ngoaktiv.org 00 
381 60 0188708 and/or 043 763588 
Nataša Aleksić, Kreu i Financave dhe Administratës dhe Menaxhere Financiare 
natasa.aleksic@ngoaktiv.org 00 381 69 3721633 

Kontaktet e organizatës 
(adresa, e-mail, 
telefonat): 

Adresa: Kralja Petra I, 183/a, Mitrovica Veriore 
E-mail adesa: office@ngoaktiv.org, finance@ngoaktiv.org  
Telefoni: +381/64-2497519 
Webi: www.ngoaktiv.org   

Webi dhe rrjetet sociale  Webi i Organizatës / Linku i Projektit 
http://ngoaktiv.org/projects/provide_sustainable_framework_for_civic_participation_and_demo
cratic_decision_making_on_local_and_central_institutional_level_in_kosovo_/65  
Facebook: https://www.facebook.com/Ngo-Aktiv-758547920866122/  
Twitter: https://twitter.com/NGO_Aktiv  
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