
FORMULAR PËR PARAQITJE 
Konkurs për raportin më të mirë të mediave për integrimin evropian në 

Serbinë juglindore dhe jugperëndimore 
 

 
 
Emri i medias: 
 
Emri dhe mbiemri kryeredaktorit: 
 
Emri dhe mbiemri i gazetarit/gazetares/ i cili / e cila është autorë /autore e raportit: 
 
 
Adresa e medias: Rruga: 

 
 

Emërtimi/emri 
afarist 
punëdhënësit të 
medias: 

Adresa: 

Vendi: Numri personal: 

Telefoni në redaksi: 
 

E-mail adresa e redaksionit: 

Numri mobil i telefonit i 
gazetarit/gazetares: 

E-mail adresa e gazetarit/gazetares: 
 

Lista e paisjeve të cilën fituesi i Konkursit mundet të fitojë (audio, audio dhe video paisja, ose 
paisja kompjuterike me ose pa softver përcjellës) me çmimet përcjellëse. Ju lutem që të 
përmendi disa pjesë të paisjes me rend të cilat i përgjigjen nevojave të mediave Tuaja. 
 
1. 
2. 
3. 

DOKUMENTACIONI ADMINISTRATIV 
 

                         Dokumentacioni i cili është i nevojshëm të sillet në gjuhën serbe 
 

 Ju lutemi që ti shenoni fushat me (√) 
 

Fotokopjen e e vendimit të regjistrimit të personit juridik ose ndërrmarrësit në Agjension për 
regjistra ekonomik (ARE)  
 

Fotokopjen e vendimit për regjistrimin e medias në Regjistrin e medias ARE 
 

Fotokopjen e lejes për emitimin e radios dhe/ose programit TV të cilën e jep trupi Rregullativ 
për mediat elektronikeje 
 

 Deklaratë mbi formën e lirë mbi likuiditetin e kompanisë / botuesi i medias me të cilën 
dëshmon se e njejta llogari bankare në vitin e fundit nuk ka qenë e bllokuar (prej 1 Mars 2016 -1 



Mars 2017) 
 

Vërtetimin e administratës përgjegjëse tatimore dhe të vetëqeverisjes lokale se aplikuesi ka 
përmbushur të gjitha obligimet tatimore deri në ditën e thirrjes (vërtetimet nuk duhet të jenë 
më të vjetra se gjashtë muaj në momentin e dorëzimit të fletëparaqitjes)- origjinialin ose 
fotokopjen e vërtetuar të vërtetimit. Botuesit e mediave munden që në vend të këtyre dy 
vërtetimeve të sjellin dëshmi që janë të regjistruar në Regjistrin e ofertuesit APR. 
 

Mediet regjionale me vendqëndrim jashtë mbulimit të 34 vetëqeverisjeve lokale nga 
programi PROGRESI Europian të cilët më së paku dy vite mbulojnë dhe raportojnë ndodhitë në 
më së paku pesë programe komunale duhet të sjellin dëshmi për të paktën pesë kontribute 
elektronike/të shtypura në CD (kur është fjala për TV apo stacionet e radios ose medieve....) ose 
lidhjet e internetit ( kur bëhet fjalë për njoftime të pavarura të medias në internet).   
 
 
 
 
 
 
Deklarata e pjesëmarrësit / pjesëmarrëses në Konkurs:  
 
Deklaroj se: 
 

1.  __________________ (emërtimi i medias dhe emri i gazetarit / gazetares është bartësi i 
vetëm i së drejtës së autorit në material i cili është i paraqitur në konkurs. 

2. Materiali i përgjithshëm i paraqitur në konkurs është i përgatitur dhe i shpallur në 
periudhën prej 15 dhjetor 2016 deri më 1 Mars 2017. 

3. _________________________ pajtohem plotësisht se të drejtën e përdorimit të 
materialit i cili eventualisht mund të shpallet fitues prej ditës së shpalljes së çmimit i 
përket PROGRES-it Europian dhe UNOPS-it të cilët mund ta përdorin pa kompenzim për 
materjalet dhe aktivitetet e tyre promovuese. 

4. _____________________( pjesëmarrës /pjesëmarrëse e konkursit) plotësisht i pranoj 
rregullat dhe propozimet e Konkursit për raportin më të mirë të mediave për integrimin 
europian dhe mbështetjen e BE dhe Qeverisë Zvicerane për zhvillimin e Serbisë 
juglindore dhe jugperëndimore. 

 
 
Data: ______________2017.      
 
________________________________________________________________ 
  (nënshkrimi) 


