____________________________________________________________________________
KD. Nr. 46/2016
Datë: 14.10.2016
Bazuar në nenin 29 e 37 të Ligjit Nr. 2004/22 për Kinematografinë, Gazeta Zyrtare Nr.
17, të dt. 01. 10. 2007, Këshilli Drejtues në përbërje të, Selman Jusufi – Kryesues, Zethane
Gimolli Bahtiri,Visar Krusha, Ilir Gjocaj, dhe Yll Çitaku pas shqyrtimit të propozimeve të
jurisë për subvencionim/bashkëfinancim të projekteve të filmave të gjatë artistik, të datës:
24.09.2016, nxjerr:
VENDIM

Në kategorinë e filmit të metrazhit të gjatë artistik, në bazë të propozimit të jurisë,
subvencionohet projekti:
1. “Cirku Fluturues”, skenari dhe regjia z. Fatos Berisha, të shtëpisë filmike: N.Sh. “B2-Pr &
Media Solutions”, me producente znj. Vjosa Berisha, subvencionohet me shumën prej
150,000.00€ (njëqindepesëdhjetëmijëeuro).

Këshilla Juridike: Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesë në Ministrinë e Kulturës
në afat prej 8 ditësh. Ankesa mund të parashtrohet sipas nenit 39 të Ligjit për Kinematografinë.

Vendimi i dërgohet:
- Anëtarëve të Këshillit Drejtues;
- Arkivit të QKK-së.
-Palëve të përfshira në vendim.
Selman Jusufi – Kryesues i KD -sё

____________________________________________________________________________
KD. Nr. 47/2016
Datë: 14.10.2016
Bazuar në nenin 29 e 37 të Ligjit Nr. 2004/22 për Kinematografinë, Gazeta Zyrtare Nr.
17, të dt. 01. 10. 2007, Këshilli Drejtues në përbërje të, Selman Jusufi – Kryesues, Zethane
Gimolli Bahtiri,Visar Krusha, Ilir Gjocaj, dhe Yll Çitaku pas shqyrtimit të propozimeve të
jurisë për subvencionim/bashkëfinancim të projekteve të filmave të gjatë artistik, të datës:
24.09.2016, nxjerr:
VENDIM

Në kategorinë e filmit të metrazhit të gjatë artistik, në bazë të propozimit të jurisë,
subvencionohet projekti:
2. “Zgjoi”, skenari dhe regjia znj. Blerta Basholli , të shtëpisë filmike: N.Sh. “Industria
Film”, me producent z. Yll Uka , subvencionohet me shumën prej 140,000.00€
(njëqindedyzetmijëeuro).

Këshilla Juridike: Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesë në Ministrinë e Kulturës
në afat prej 8 ditësh. Ankesa mund të parashtrohet sipas nenit 39 të Ligjit për Kinematografinë.

Vendimi i dërgohet:
- Anëtarëve të Këshillit Drejtues;
- Arkivit të QKK-së.
-Palëve të përfshira në vendim.
Selman Jusufi – Kryesues i KD -sё

____________________________________________________________________________
KD. Nr. 48/2016
Datë: 14.10.2016
Bazuar në nenin 29 e 37 të Ligjit Nr. 2004/22 për Kinematografinë, Gazeta Zyrtare Nr.
17, të dt. 01. 10. 2007, Këshilli Drejtues në përbërje të, Selman Jusufi – Kryesues, Zethane
Gimolli Bahtiri,Visar Krusha, Ilir Gjocaj, dhe Yll Çitaku pas shqyrtimit të propozimeve të
jurisë për subvencionim/bashkëfinancim të projekteve të filmave të gjatë artistik, të datës:
24.09.2016, nxjerr:
VENDIM

Në kategorinë e filmit të metrazhit të gjatë artistik, në bazë të propozimit të jurisë,
subvencionohet projekti:
3. “ZANA”, skenari dhe regjia znj. Antoneta Kastrati, të shtëpisë filmike: “Crossing Bridges
Film”, me producente z. Casey Cooper Johnson, subvencionohet me shumën prej
130,000.00€ (njëqindetridhjetëmijëeuro).

Këshilla Juridike: Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesë në Ministrinë e Kulturës
në afat prej 8 ditësh. Ankesa mund të parashtrohet sipas nenit 39 të Ligjit për Kinematografinë.

Vendimi i dërgohet:
- Anëtarëve të Këshillit Drejtues;
- Arkivit të QKK-së.
-Palëve të përfshira në vendim.
Selman Jusufi – Kryesues i KD -sё

____________________________________________________________________________
KD. Nr. 49/2016
Datë: 14.10.2016
Bazuar në nenin 29 e 37 të Ligjit Nr. 2004/22 për Kinematografinë, Gazeta Zyrtare Nr.
17, të dt. 01. 10. 2007, Këshilli Drejtues në përbërje të, Selman Jusufi – Kryesues, Zethane
Gimolli Bahtiri,Visar Krusha, Ilir Gjocaj, dhe Yll Çitaku pas shqyrtimit të propozimeve të
jurisë për subvencionim/bashkëfinancim të projekteve të filmave të gjatë artistik, të datës:
24.09.2016, nxjerr:
VENDIM

Në kategorinë e filmit të metrazhit të gjatë artistik, në bazë të propozimit të jurisë,
subvencionohet projekti:
4. “SKYPE”, skenari dhe regjia z. Isa Qosja, të shtëpisë filmike: “4MM”, me producent z.
Bajrush

Kajtazi,

subvencionohet

me

shumën

prej

120,000.00€

(njëqindenjëzetmijëeuro).

Këshilla Juridike: Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesë në Ministrinë e Kulturës
në afat prej 8 ditësh. Ankesa mund të parashtrohet sipas nenit 39 të Ligjit për Kinematografinë.

Vendimi i dërgohet:
- Anëtarëve të Këshillit Drejtues;
- Arkivit të QKK-së.
-Palëve të përfshira në vendim.
Selman Jusufi – Kryesues i KD -sё

____________________________________________________________________________
KD. Nr. 50/2016
Datë: 14.10.2016
Bazuar në nenin 29 e 37 të Ligjit Nr. 2004/22 për Kinematografinë, Gazeta Zyrtare Nr.
17, të dt. 01. 10. 2007, Këshilli Drejtues në përbërje të, Selman Jusufi – Kryesues, Zethane
Gimolli Bahtiri,Visar Krusha, Ilir Gjocaj, dhe Yll Çitaku pas shqyrtimit të propozimeve të
jurisë për subvencionim/bashkëfinancim të projekteve të filmave të gjatë aristik – koproduksion
minor, të datës: 24.09.2016, nxjerr:
VENDIM

Në kategorinë e filmit të metrazhit të gjatë artistik – koproduksion minor, në bazë të
propozimit të jurisë, subvencionohet projekti:
5. “DERË E HAPUR”, skenari dhe regjia z. Florenc Papas, të shtëpisë filmike: “Circle
Production” Sh.P.K, me producent z. Besnik Krapi, subvencionohet me shumën prej
40,000.00€ (dyzetmijëeuro).

Këshilla Juridike: Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesë në Ministrinë e Kulturës
në afat prej 8 ditësh. Ankesa mund të parashtrohet sipas nenit 39 të Ligjit për Kinematografinë.

Vendimi i dërgohet:
- Anëtarëve të Këshillit Drejtues;
- Arkivit të QKK-së.
-Palëve të përfshira në vendim.
Selman Jusufi – Kryesues i KD -sё

____________________________________________________________________________
KD. Nr. 51/2016
Datë: 14.10.2016
Bazuar në nenin 29 e 37 të Ligjit Nr. 2004/22 për Kinematografinë, Gazeta Zyrtare Nr.
17, të dt. 01. 10. 2007, Këshilli Drejtues në përbërje të, Selman Jusufi – Kryesues, Zethane
Gimolli Bahtiri,Visar Krusha, Ilir Gjocaj, dhe Yll Çitaku pas shqyrtimit të propozimeve të
jurisë për subvencionim/bashkëfinancim të projekteve të filmave të gjatë aristik – koproduksion
minor, të datës: 24.09.2016, nxjerr:
VENDIM

Në kategorinë e filmit të metrazhit të gjatë artistik – koproduksion minor, në bazë të
propozimit të jurisë, subvencionohet projekti:
6. “DELEGACIONI”, skenari z. Artan Minarolli, regjia z. Bujar Alimani të shtëpisë filmike:
“Bleri Production”, me producent z. Blerim Gjinovci, subvencionohet me shumën prej
40,000.00€ (dyzetmijëeuro).

Këshilla Juridike: Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesë në Ministrinë e Kulturës
në afat prej 8 ditësh. Ankesa mund të parashtrohet sipas nenit 39 të Ligjit për Kinematografinë.

Vendimi i dërgohet:
- Anëtarëve të Këshillit Drejtues;
- Arkivit të QKK-së.
-Palëve të përfshira në vendim.
Selman Jusufi – Kryesues i KD -sё

____________________________________________________________________________
KD. Nr. 52/2016
Datë: 14.10.2016
Bazuar në nenin 29 e 37 të Ligjit Nr. 2004/22 për Kinematografinë, Gazeta Zyrtare Nr.
17, të dt. 01. 10. 2007, Këshilli Drejtues në përbërje të, Selman Jusufi – Kryesues, Zethane
Gimolli Bahtiri,Visar Krusha, Ilir Gjocaj, dhe Yll Çitaku pas shqyrtimit të propozimeve të
jurisë për subvencionim/bashkëfinancim të projekteve të filmave të gjatë aristik – koproduksion
minor, të datës: 24.09.2016, nxjerr:
VENDIM

Në kategorinë e filmit të metrazhit të gjatë artistik – koproduksion minor, në bazë të
propozimit të jurisë, subvencionohet projekti:
7. “I TRETURI”, skenari dhe regjia z. Arben Thaqi, të shtëpisë filmike: “Ikone Studio”, me
producent

z.

Valon

Bajgora,

subvencionohet me shumën prej

40,000.00€

(dyzetmijëeuro).

Këshilla Juridike: Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesë në Ministrinë e Kulturës
në afat prej 8 ditësh. Ankesa mund të parashtrohet sipas nenit 39 të Ligjit për Kinematografinë.

Vendimi i dërgohet:
- Anëtarëve të Këshillit Drejtues;
- Arkivit të QKK-së.
-Palëve të përfshira në vendim.
Selman Jusufi – Kryesues i KD -sё

____________________________________________________________________________
KD. Nr. 53/2016
Datë: 14.10.2016
Bazuar në nenin 29 e 37 të Ligjit Nr. 2004/22 për Kinematografinë, Gazeta Zyrtare Nr.
17, të dt. 01. 10. 2007, Këshilli Drejtues në përbërje të, Selman Jusufi – Kryesues, Zethane
Gimolli Bahtiri,Visar Krusha, Ilir Gjocaj, dhe Yll Çitaku pas shqyrtimit të propozimeve të
jurisë për subvencionim/bashkëfinancim të projekteve të filmave të shkurtër artistik, të datës:
26.09.2016, nxjerrë:
VENDIM

Në kategorinë e filmit të metrazhit të shkurtër artistik, në bazë të propozimit të jurisë,
subvencionohet projekti:
8. “LËMSH (Yarn)”, skenari dhe regjia znj. Lendita Zeqiraj, të shtëpisë filmike: N.SH.
“N’ART”, me producent z. Bujar Kabashi, subvencionohet me shumën prej 15,000.00€
(pesëmbëdhjetëmijëeuro).

Këshilla Juridike: Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesë në Ministrinë e Kulturës
në afat prej 8 ditësh. Ankesa mund të parashtrohet sipas nenit 39 të Ligjit për Kinematografinë.

Vendimi i dërgohet:
- Anëtarëve të Këshillit Drejtues;
- Arkivit të QKK-së.
-Palëve të përfshira në vendim.
Selman Jusufi – Kryesues i KD -sё

____________________________________________________________________________
KD. Nr. 54/2016
Datë: 14.10.2016
Bazuar në nenin 29 e 37 të Ligjit Nr. 2004/22 për Kinematografinë, Gazeta Zyrtare Nr.
17, të dt. 01. 10. 2007, Këshilli Drejtues në përbërje të, Selman Jusufi – Kryesues, Zethane
Gimolli Bahtiri,Visar Krusha, Ilir Gjocaj, dhe Yll Çitaku pas shqyrtimit të propozimeve të
jurisë për subvencionim/bashkëfinancim të projekteve të filmave të shkurtër artistik, të datës:
26.09.2016, nxjerrë:
VENDIM

Në kategorinë e filmit të metrazhit të shkurtër artistik, në bazë të propozimit të jurisë,
subvencionohet projekti:
9. “NJË MUAJ” skenari dhe regjia z. Zgjim Terziqi, të shtëpisë filmike: “Broken Branch
Production”, me producent z. Agon Syla, subvencionohet me shumën prej 25,000.00€
(njëzetepesëmijëeuro).

Këshilla Juridike: Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesë në Ministrinë e Kulturës
në afat prej 8 ditësh. Ankesa mund të parashtrohet sipas nenit 39 të Ligjit për Kinematografinë.

Vendimi i dërgohet:
- Anëtarëve të Këshillit Drejtues;
- Arkivit të QKK-së.
-Palëve të përfshira në vendim.
Selman Jusufi – Kryesues i KD -sё

____________________________________________________________________________
KD. Nr. 55/2016
Datë: 14.10.2016
Bazuar në nenin 29 e 37 të Ligjit Nr. 2004/22 për Kinematografinë, Gazeta Zyrtare Nr.
17, të dt. 01. 10. 2007, Këshilli Drejtues në përbërje të, Selman Jusufi – Kryesues, Zethane
Gimolli Bahtiri,Visar Krusha, Ilir Gjocaj, dhe Yll Çitaku pas shqyrtimit të propozimeve të
jurisë për subvencionim/bashkëfinancim të projekteve të filmave të shkurtër artistik, të datës:
26.09.2016, nxjerrë:
VENDIM

Në kategorinë e filmit të metrazhit të shkurtër artistik, në bazë të propozimit të jurisë,
subvencionohet projekti:
10. “DRITA” skenari z. Armend Smajli, regjia znj. Rita Krasniqi të shtëpisë filmike: “EVA
Film”, me producent z. Armend Smajli, subvencionohet me shumën prej 20,000.00€
(njëzetmijëeuro).

Këshilla Juridike: Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesë në Ministrinë e Kulturës
në afat prej 8 ditësh. Ankesa mund të parashtrohet sipas nenit 39 të Ligjit për Kinematografinë.

Vendimi i dërgohet:
- Anëtarëve të Këshillit Drejtues;
- Arkivit të QKK-së.
-Palëve të përfshira në vendim.
Selman Jusufi – Kryesues i KD -sё

____________________________________________________________________________
KD. Nr. 56/2016
Datë: 14.10.2016
Bazuar në nenin 29 e 37 të Ligjit Nr. 2004/22 për Kinematografinë, Gazeta Zyrtare Nr.
17, të dt. 01. 10. 2007, Këshilli Drejtues në përbërje të, Selman Jusufi – Kryesues, Zethane
Gimolli Bahtiri,Visar Krusha, Ilir Gjocaj, dhe Yll Çitaku pas shqyrtimit të propozimeve të
jurisë për subvencionim/bashkëfinancim të projekteve të filmave të shkurtër artistik, të datës:
26.09.2016, nxjerrë:
VENDIM

Në kategorinë e filmit të metrazhit të shkurtër artistik, në bazë të propozimit të jurisë,
subvencionohet projekti:
11. “VOZITËSI” skenari z. Jeton Kulinxha, regjia z. Valter Lucaj të shtëpisë filmike: N.I.
“Valter Lucaj”, me producent z. Kreshnik Berisha, subvencionohet me shumën prej
20,000.00€ (njëzetmijëeuro).

Këshilla Juridike: Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesë në Ministrinë e Kulturës
në afat prej 8 ditësh. Ankesa mund të parashtrohet sipas nenit 39 të Ligjit për Kinematografinë.

Vendimi i dërgohet:
- Anëtarëve të Këshillit Drejtues;
- Arkivit të QKK-së.
-Palëve të përfshira në vendim.
Selman Jusufi – Kryesues i KD -sё

____________________________________________________________________________
KD. Nr. 57/2016
Datë: 14.10.2016
Bazuar në nenin 29 e 37 të Ligjit Nr. 2004/22 për Kinematografinë, Gazeta Zyrtare Nr.
17, të dt. 01. 10. 2007, Këshilli Drejtues në përbërje të, Selman Jusufi – Kryesues, Zethane
Gimolli Bahtiri,Visar Krusha, Ilir Gjocaj, dhe Yll Çitaku pas shqyrtimit të propozimeve të
jurisë për subvencionim/bashkëfinancim të projekteve të filmave të gjatë dokumentar, të datës:
26.09.2016, nxjerrë:
VENDIM

Në kategorinë e filmit të metrazhit të gjatë dokumentar , në bazë të propozimit të jurisë,
subvencionohet projekti:
12. “Ҫka e vrau Arkitektin?” skenari znj. Besa Luci, regjia z. Mathieu Jouffre të shtëpisë
filmike: “MB Office”, me producente z. Besa Luci, subvencionohet me shumën prej
25,000.00€ (njëzetepesëmijëeuro).

Këshilla Juridike: Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesë në Ministrinë e Kulturës
në afat prej 8 ditësh. Ankesa mund të parashtrohet sipas nenit 39 të Ligjit për Kinematografinë.

Vendimi i dërgohet:
- Anëtarëve të Këshillit Drejtues;
- Arkivit të QKK-së.
-Palëve të përfshira në vendim.
Selman Jusufi – Kryesues i KD -sё

____________________________________________________________________________
KD. Nr. 58/2016
Datë: 14.10.2016
Bazuar në nenin 29 e 37 të Ligjit Nr. 2004/22 për Kinematografinë, Gazeta Zyrtare Nr.
17, të dt. 01. 10. 2007, Këshilli Drejtues në përbërje të, Selman Jusufi – Kryesues, Zethane
Gimolli Bahtiri,Visar Krusha, Ilir Gjocaj, dhe Yll Çitaku - (në mungesë), pas shqyrtimit të
propozimeve të jurisë për subvencionim/bashkëfinancim të projekteve të filmave të shkurtër
dokumentar, të datës: 26.09.2016, nxjerrë:
VENDIM

Në kategorinë e filmit të metrazhit të shkurtër dokumentar, në bazë të propozimit të
jurisë, subvencionohet projekti:
13. “Kosova Brothers” skenari dhe regjia z. Samir Karahoda, të shtëpisë filmike: D.P.SH. “SK
Pictures”, me producent z. Eroll Billibani, subvencionohet me shumën prej 13,000.00€
(trembëdhjetëmijëeuro).

Këshilla Juridike: Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesë në Ministrinë e Kulturës
në afat prej 8 ditësh. Ankesa mund të parashtrohet sipas nenit 39 të Ligjit për Kinematografinë.

Vendimi i dërgohet:
- Anëtarëve të Këshillit Drejtues;
- Arkivit të QKK-së.
-Palëve të përfshira në vendim.
Selman Jusufi – Kryesues i KD -sё

____________________________________________________________________________
KD. Nr. 59/2016
Datë: 14.10.2016
Bazuar në nenin 29 e 37 të Ligjit Nr. 2004/22 për Kinematografinë, Gazeta Zyrtare Nr.
17, të dt. 01. 10. 2007, Këshilli Drejtues në përbërje të, Selman Jusufi – Kryesues, Zethane
Gimolli Bahtiri,Visar Krusha, Ilir Gjocaj, dhe Yll Çitaku – (në mungesë), pas shqyrtimit të
propozimeve të jurisë për subvencionim/bashkëfinancim të projekteve të filmave të shkurtër
dokumentar, të datës: 26.09.2016, nxjerrë:
VENDIM

Në kategorinë e filmit të metrazhit të shkurtër dokumentar, në bazë të propozimit të
jurisë, subvencionohet projekti:
14. “Shpresa” skenari dhe regjia znj. Vjosa Abazi Kastrati, të shtëpisë filmike: “Awuss
Film”, me producent z. Adonis Krasniqi, subvencionohet me shumën prej 13,000.00€
(trembëdhjetëmijëeuro).

Këshilla Juridike: Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesë në Ministrinë e Kulturës
në afat prej 8 ditësh. Ankesa mund të parashtrohet sipas nenit 39 të Ligjit për Kinematografinë.

Vendimi i dërgohet:
- Anëtarëve të Këshillit Drejtues;
- Arkivit të QKK-së.
-Palëve të përfshira në vendim.
Selman Jusufi – Kryesues i KD -sё

____________________________________________________________________________
KD. Nr. 60/2016
Datë: 14.10.2016
Bazuar në nenin 29 e 37 të Ligjit Nr. 2004/22 për Kinematografinë, Gazeta Zyrtare Nr.
17, të dt. 01. 10. 2007, Këshilli Drejtues në përbërje të, Selman Jusufi – Kryesues, Zethane
Gimolli Bahtiri,Visar Krusha, Ilir Gjocaj, dhe Yll Çitaku – (në mungesë) , pas shqyrtimit të
propozimeve të jurisë për subvencionim/bashkëfinancim të projekteve të filmave të shkurtër
dokumentar, të datës: 26.09.2016, nxjerrë:
VENDIM

Në kategorinë e filmit të metrazhit të shkurtër dokumentar, në bazë të propozimit të
jurisë, subvencionohet projekti:
15. “Rrugëtim prej Kampioni” skenari z. Arton Humolli regjia z. Kushtrim Kadriu, të shtëpisë
filmike: N.SH.P “A&G Production”, me producent z. Arton Humolli, subvencionohet me
shumën prej 11,000.00€ (njëmbëdhjetëmijëeuro).

Këshilla Juridike: Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesë në Ministrinë e Kulturës
në afat prej 8 ditësh. Ankesa mund të parashtrohet sipas nenit 39 të Ligjit për Kinematografinë.

Vendimi i dërgohet:
- Anëtarëve të Këshillit Drejtues;
- Arkivit të QKK-së.
-Palëve të përfshira në vendim.
Selman Jusufi – Kryesues i KD -sё

____________________________________________________________________________
KD. Nr. 61/2016
Datë: 14.10.2016
Bazuar në nenin 29 e 37 të Ligjit Nr. 2004/22 për Kinematografinë, Gazeta Zyrtare Nr.
17, të dt. 01. 10. 2007, Këshilli Drejtues në përbërje të, Selman Jusufi – Kryesues, Zethane
Gimolli Bahtiri,Visar Krusha, Ilir Gjocaj, dhe Yll Çitaku – (në mungesë),

pas shqyrtimit të

propozimeve të jurisë për subvencionim/bashkëfinancim të projekteve të filmave të shkurtër të
animuar, të datës: 26.09.2016, nxjerrë:
VENDIM

Në kategorinë e filmit të metrazhit të shkurtër të animuar, në bazë të propozimit të
jurisë, subvencionohet projekti:
16. “Magneti” skenari znj. Mjellmë Doli regjia z. Arvan Berisha, të shtëpisë filmike: N.Sh.
“Pinkmoon”, me producent z. Berat Hasani, subvencionohet me shumën prej
15,000.00€ (pesëmbëdhjetëmijëeuro).

Këshilla Juridike: Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesë në Ministrinë e Kulturës
në afat prej 8 ditësh. Ankesa mund të parashtrohet sipas nenit 39 të Ligjit për Kinematografinë.

Vendimi i dërgohet:
- Anëtarëve të Këshillit Drejtues;
- Arkivit të QKK-së.
-Palëve të përfshira në vendim.
Selman Jusufi – Kryesues i KD -sё

