
 

 

 

 

 

 
 
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, Agim Selimi, Ilir Gjocaj, dhe Yll Çitaku  pas shqyrtimit të propozimeve të jurisë për 
subvencionim/bashkëfinancim të projekteve të filmave të gjatë (të datës 05.09.2015), filmave 
të shkurtër, filmave të gjatë debutant, filmave dokumentarë, filmave të animuar dhe projekteve 
për zhvillim skenari, të datës: 07.09.2015, nxjerr këto vendime: 
 

V E N D I M 

  

Në kategorinë e filmit të gjatë, në bazë të propozimit të jurisë, subvencionohen këto 

projekte:  

1. “Shpia”, skenari e regjia znj. Lendita Zeqiraj, të shtëpisë filmike: “N’Art Studio”, me 

producent z. Bujar Kabashi, subvencionohet me shumën prej 150,000.00€ 

(njëqindepesëdhjetëmijëeuro). 

2. “Vera e Andrron Detin”, skenari: znj. Doruntina Basha, regjia znj. Kaltrina Krasniqi, të 

shtëpisë filmike: “P.K. ISSTRA”, me producent z. Shkumbin Istrefi, subvencionohet me 

shumën prej 130,000.00€ (njëqindetridhjetëmijëeuro). 

3. “Njeriu i Dosjeve”, skenari  z. Arian Krasniqi & z. Ismet Sijarina, të shtëpisë filmike: 

“Thumbs UP”, me producent z. Arian Krasniqi, subvencionohet me shumën prej 

110,000.00€ (njëqindedhjetëmijëeuro). 

Në bazë të propozimit të jurisë, në kategorinë Film i Gjatë – Minority Copruduction, 

subvencionohet ky projekt:  

1. “ Freedom or die”, skenari dhe regjia z. Vladimir Blazevski, të shtëpisë filmike ”Infinity 

Production”, me producent z. Agon Uka, subvencionohet më shumën prej 45,000.00€ 

(dyzetepesëmijëeuro). 



 

Në kategorinë e filmit të shkurtër, në bazë të propozimit të jurisë, subvencionohet ky 

projekt:  

 

1. “Home”, skenari dhe regjia: znj. More Raça, të shtëpisë filmike: “N.SH. Arena”, me 
producent z. Sunaj Raça, subvencionohet me shumën prej 18,000.00€ 
(Tetëmbëdhjetëmijëeuro). 

 
  

 
Në kategorinë Film i Gjatë Debutant, në bazë të propozimit të jurisë, subvencionohen 

këto  projekte:  

 

1. “Vdekja e Hakiut”, skenari & regjia: z. Anton Nrecaj, të shtëpisë filmike: “El Media”, me 

producent z. Adriatik Kelmendi, subvencionohet me shumën prej 40,000.00€ 

(dyzetmijëeuro). 

2. “Një tregim Prishtine”, skenari  znj. Getoarbë Mulliqi Bojaj, regjia  znj. Burbuqe Berisha, të 

shtëpisë filmike “AB Film”, me producent  z. Agron Vula,  subvencionohet me shumën prej 

35,000.00€ ( tridhjetepesëmijëeuro). 

3. “Gjumë dhe dashuri”, skenari  & regjia  z. Arsim Haliti, të shtëpisë filmike “ Gegnia Film”, me 

producent  z. Valon Bujupi,  subvencionohet me shumën prej  35,000.00€  

( tridhjetepesëmijëeuro). 

  
 
Në kategorinë e filmit dokumentarë, në bazë të propozimit të jurisë, subvencionohen 

këto projekte:  

 

1. “Njihuni me Enver Hadrin”, skenari dhe regjia: z. Gilles Coton, të shtëpisë filmike: 

“Ikone Studio SH.P.K”, me producent z. Yll Uka, subvencionohet me shumën prej 

35,000.00€ (tridhjetëepesëmijëeuro). 

 



2. “People of Baushtellë”, skenari & regjia: z. Ilir Hasanaj, të shtëpisë filmike: “Unseen 

SH.P.K”, me producente znj. Rina Kika subvencionohet me shumën prej 15,000.00€ 

(pesëmbëdhjetëmijëeuro). 

 
 

3. “Msitnia”, skenari z. Genc Mehmetaj, regjia z. Genc Mehmetaj & Dren Berisha të 

shtëpisë filmike: “In Motion”,  me producent: z. Kastriot Jahaj, subvencionohet me 

shumën prej 10,000.00€ (dhjetëmijëeuro). 

 

4. “Tregimi i Tregimtarit”, skenari & regjia: z. Gazmend Avdiu,  të shtëpisë filmike: “Pixels 

Productions SH.P.K”, me producent: z. Gëzim Avdiu, subvencionohet me shumën prej 

8,000.00€ (tetëmijëeuro). 

 
Në kategorinë e filmit të animuar, në bazë të propozimit të jurisë, subvencionohet ky 

projekt:  

 

1. “Clara”, skenari znj. Dafina Syla, regjia: z. Valë Blakçori, të shtëpisë filmike: “N.Sh. 

Molos”, me producent z. Ilir Blakqori, subvencionohet me shumën prej 20,000.00€ 

(njëzetmijëeuro). 

 

Në bazë të propozimit të jurisë, për Zhvillim skenari, subvencionohen projektet me 

këtë renditje: 

 

1. “Zana”, skenarin e znj. Antoneta Kastrati, të shtëpisë filmike: “Crossing Bridges 

Production”, me producente Znj. Sevdije Kastrati & Casey Cooper Johnson, 

subvencionohet me shumën prej 5,000.00€ (Pesëmijëeuro). 

 

2. “Deri në fund”, skenarin e z. Astrit Kabashi, të shtëpisë filmike: “N.I.Valter Lucaj”, me 

producent z. Liridon Cahani , subvencionohet me shumën prej 5,000.00€ 

(Pesëmijëeuro). 



 

3. Gjakmarrja”, skenarin e znj. Marija Zidar, të shtëpisë filmike: “N.SH. Dera Film” me 

producent z. Latif Hasolli, Dnijel Hocevar & Matjaz Mrak, subvencionohet me shumën 

prej 3,000.00€ (Tremijëeuro). 

 

4. “Zgjoi”, skenarin e znj. Blerta Basholli , të shtëpisë filmike: “N.SH.Industria Film”, me 

producente znj. Yllka Gashi, subvencionohet me shumën prej 5,000.00€ (Pesëmijëeuro). 

 

 

 

 

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. 

 


