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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Qeveria –Vlada-Government 
         MINISTRIA E KULTURËS,RINISË DHE SPORTIT 
     MINISTARSTVO ZA KULTURU, OMLADINU I SPORT 
           MINISTRY OF CULTURE, YOUTH AND SPORTS 

 
 
 

Komisioni në pajtim me rregulloren MKRS Nr. 01/2018 për përcaktimin e kritereve, procedurave dhe 

formës për vërtetimin e Sponsorizimit në fushën e Kulturës Rinisë dhe Sportit, nxjerr: 

 

UDHËZUES PËR PLOTËSIMIN E DOKUMENTACIONIT PËR MARRJEN E VËRTETIMIT PËR 

SPONSORIZIM 

 

Pranuesi i sponsorizimeve apo dhënësi i sponsorizimit për t’u pajisur me Vërtetim të Sponsorizimit, në 

pajtim me rregulloren MKRS Nr. 01/2018 për përcaktimin e kritereve, procedurave dhe formës për 

vërtetimin e sponsorizimit në fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, duhet që përveç kërkesës për 

sponsorizim të dorëzojë edhe dokumentacionin e shënuar më poshtë:  

 

Dokumentet që duhet t’i bashkëngjiten kërkesës për sponsorizim në fushën e Sportit  

 

 

1. Certifikata e Regjistrimit në Autoritetin përkatës ( dhënësi dhe marrësi i sponsorizimit ); 

2. Numri Fiskal ( dhënësi dhe marrësi i sponsorizimit ); 

3. Përfaqësuesi i personit juridik ( emri, mbiemri dhe kopja e dokumentit të identifikimit - dhënësi 

dhe marrësi i sponsorizimit ); 

4. Numri i llogarisë bankare të dhënësit dhe marrësit të sponsorizimit;  

5. Kontrata apo marrëveshja për sponsorizim ( sipas specifikave të parapara me nenin 7 pika 2 

nënpikat 2.1 dhe 2.2 të rregullores MKRS Nr. 01/2018 për përcaktimin e kritereve, procedurave 

dhe formës për vërtetimin e sponsorizimit në fushën e Kulturës Rinisë dhe Sportit);  

6. Aprovimin nga Klubi dhe Federata që sportisti mund të pranojë sponsorizimin (vetëm për 

sportistët individual);  

7. Aprovimin nga KOK që Federata mund të pranojë sponsorizimin (vetëm për Federatat);  

8. Licencën e lëshuar nga MKRS ( vetëm për Federatat ) dhe 

9. Kërkesa për lëshim të Vërtetimit ( me sqarimin se pse sponsorizimi konsiderohet interes publik). 

 

 

 

 



Faqe 2 nga 2 
 

 

 

  

Dokumentet që duhet t’i bashkëngjiten kërkesës për sponsorizim në fushën e Kulturës  

 

 

1. Certifikata e Regjistrimit në Autoritetin përkatës ( dhënësi dhe marrësi i sponsorizimit ); 

2. Numri Fiskal ( dhënësi dhe marrësi i sponsorizimit ); 

3. Përfaqësuesi i personit juridik ( emri, mbiemri dhe kopja e dokumentit të identifikimit - dhënësi 

dhe marrësi i sponsorizimit); 

4. Numri i llogarisë bankare të dhënësit dhe marrësit të sponsorizimit;  

5. Kontrata apo marrëveshja për sponsorizim ( sipas specifikave të parapara me nenin 7 pika 2 

nënpikat 2.1 dhe 2.2 të rregullores MKRS Nr. 01/2018 për përcaktimin e kritereve, procedurave 

dhe formës për vërtetimin e sponsorizimit në fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit);  

6. Dëshmia nga organizata jofitimprurëse apo biznesi se aktiviteti i tij/saj zhvillohet në kuadër të 

organizatës/Biznesit ( vetëm për artistët e pavarur ), dhe  

7. Kërkesa për lëshim të Vërtetimit ( me sqarimin se pse sponsorizimi konsiderohet interes publik). 

 

 

 

 

Dokumentet që duhet t’i bashkëngjiten kërkesës për sponsorizim në fushën e Rinisë  

 

 

1. Certifikata e Regjistrimit në Autoritetin përkatës ( dhënësi dhe marrësi i sponsorizimit ); 

2. Numri Fiskal ( dhënësi dhe marrësi i sponsorizimit ); 

3. Përfaqësuesi i personit juridik ( emri, mbiemri dhe kopja e dokumentit të identifikimit - dhënësi 

dhe marrësi i sponsorizimit ); 

4. Numri i llogarisë bankare të dhënësit dhe marrësit të sponsorizimit;  

5. Kontrata apo marrëveshja për sponsorizim ( sipas specifikave të parapara me nenin 7 pika 2 

nënpikat 2.1 dhe 2.2 të rregullores MKRS Nr. 01/2018 për përcaktimin e kritereve, procedurave 

dhe formës për vërtetimin e sponsorizimit në fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit);  

6. Pëlqimi nga drejtoria komunale ( vlen vetëm për Qendrat Rinore të cilat janë të licencuara nga 

komunat);  

7. Aprovimi nga OJQ-ja rinore anëtar i së cilës është ( vetëm për individët – personat fizik );  

8. Aprovimi nga OJQ-ja rinore që mbështet aplikimin e grupit ( vetëm për grupet joformale);  

9. Aprovimi nga DKRS-ja (vlen vetëm për Qendrat Rinore) dhe 

10. Kërkesa për lëshim të Vërtetimit ( me sqarimin se pse sponsorizimi konsiderohet interes publik). 

 

 


