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Projektet fituese të konkursit të projekteve filmike 2021 

 
Qendra Kinematografike e Kosovës shpallë vendimet e Jurisë Vlerësuese dhe të 

Këshillit Drejtues për subvencionimin e projekteve filmike të vitit 2021 
 
Juria Vlerësuese – 2021* e projekteve filmike të metrazhit të gjatë artisitik, koproduksion minor 
dhe të regjisorëve debutues, në përbërje të: Domenico Laporta, Blerta Zeqiri, Lenka Tyrpáková, 
Isa Qosja, Doruntina Basha, Sudeep Sharma dhe Yllka Gashi propozuan për miratim e 
subvencionim projektet e poshtëshënuara dhe u morrën vendimet nga Këshilli Drejtues i QKK-
së për subvencionim: 
 
Kategoria film i metrazhit të gjatë artistik 

1. Projekti filmik “Bota jonë”, shtëpia filmike “Orëzanë”, producent Valbona Rrahmani, 
regjisor dhe skenarist Luana Bajrami. 

      Kuota e subvencionimit, në shumën prej 200,000.00€ 
 

2. Projekti filmik “Gruaja e shtëpisë”, shtëpia filmike “B2 – Pr& Media solution”, producent 
Vjosa Berisha, regjisor dhe skenarist Fatos Berisha; 

            Kuota e subvencionimit, në shumën prej 168,000.00€ 
 

3. Projekti filmik “Faji”, shtëpia filmike “Pixels”, producent Gëzim Avdiu, regjisor 
 dhe skenarist Edon Rizvanolli. 
Kuota e subvencionimit, në shumën prej 138,000.00€ 
 

4. Projekti filmik “War, games and videorecordings”, shtëpia filmike “Shortcut”, 
producent Petrit Ukehajdaraj, regjisor Birol Urcan, skenarist Dhurata Hoti. 

            Kuota e subvencionimit në shumën prej 128,000.00€ 
 

5. Projekti filmik “Last exit”, shtëpia filmike MF GR Media film productions”, 
producent Mumin Jashari, regjisor dhe skenarist Bekim Guri; 

            Kuota e subvencionimit në shumën prej 128,000.00€ 
 
Kategoria koproduksion minor për film të metrazhit të gjatë 

1. Projekti filmik “The river”, shtëpia filmike “Eagle eye films Kosova”, producent Eshref 
Durmishi, regjisor dhe skenarist Haris Raftogiannis.   
Kuota e subvencionimit në shumën prej 60,000.00€ 
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2. Projekti filmik “Burri i shtëpisë” shtëpia filmike “Thumbs up”, producent Ismet Sijarina, 
regjisor dhe scenarist Andamion Murataj; 

            Kuota e subvencionimit në shumën prej 50,000.00€. 
 

3. Projeki filmik “Luna Park”, shtëpia filmike “Buka”, producent Fatmir Spahiu, regjisor dhe 
skenarist Florenc Papas.  

            Kuota e subvencionimit në shumën prej 45,000.00€. 
 

4. Projekti filmik “Gulizar”, shtëpia filmike “Plan bee films”, producent Valmira Hyseni, 
regjisor dhe skenarist Belkis Bayrak. 

            Kuota e subvencionimit në shumën prej 45,000.00€. 
 
Kategoria film i metrazhit të gjatë të regjisorëve debutues 

1. Projekti filmik “Sonatë shiu”, shtëpia filmike “Dat Film”, producent Nexhmi Mehmeti, 
regjisor dhe skenarist Lorena Sopi.  
Kuota e subvencionimit në shumën prej 60,000.00€. 
 

2. Projekti filmik “Shtëpia e babës”, shtëpia filmike “Stars Productions”, producent Valon 
Bujupi, regjisor dhe skenarist Korab Lecaj. 
Kuota e subvencionimit në shumën prej 50,000.00€. 

 
Juria Vlerësuese – 2021* e projekteve filmike të metrazhit të shkurtër artisitik, animacion, 
dokumentar, postproduksion për film të metrazhit të gjatë, zhvillim skenari për film të metrazhit 
të gjatë dhe film i metrazhit të gjatë dokumentar në përbërje të anëtarëve: Veton Nurkollari, Lura 
Limani, Besa Luci, Florent Mehmeti, Zgjim Terziqi, Noar Sahiti, dhe Vullnet Sanaja, propozuan 
për miratim e subvencionim projektet e poshtëshënuara dhe u morën vendimet nga Këshilli 
Drejtues i QKK-së për subvencionim: 
 
 
Kategoria: film i metrazhit të shkurtër artistik 

1. Projekti filmik “Sign”, shtëpia filmike “Tilia entertainment”, producent: Irena Aliu, regjisor: 
Erblin Nushi, skenarist: Irena Aliu. 
Kuota e subvencionimit në shumën prej 35,800.00€ 
 

2. Projekt filmik “Shiu”, shtëpia filmike “Degjenerata” Sh.P.K., producent: Dina Morina, 
regjisor: Dritëro Mehmetaj, skenarist: Diellza Mehmetaj.  
Kuota e subvencionimit në shumën prej 30,000.00€ 
 

3. Projekti filmik “Dita e parë e lypsit”, shtëpia filmike “Dielli” Sh.P.K, producent: Brahim 
Basha, regjisor: Ben Apolloni, skenarist: Ben Apolloni dhe Ag Apolloni. 
Kuota e subvencionimit në shumën prej 17,000.00€ 
 

4. Projekti filmik “Katër plus një”, shtëpia filmike “Kanape” SH.P.K., producent:  
Jetmir   Zenelaj, regjisor: Jehona Berisha, skenarist: Jehona Berisha.  
Kuota e subvencionimit në shumën prej 20,000.00€ 

 
Kategoria film i metrazhit të gjatë dokumentar  
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1. Projekti filmik “I have never been on an airplane”, shtëpia filmike “Katharsis” Sh.P.K., 
producent:  Dardan Hoti, regjisor: Redon Kikaj, skenarist: Redon Kikaj. 
Kuota e subvencionimit në shumën prej 25,000.00€ 

 
Kategoria film i metrazhit të shkurtër dokumentar  

1. Projekti filmik “Rrethi I tullave”, shtëpia filmike “Unseen”, producent: Arvan Berisha, 
regjisor dhe skenarist: Ilir Hasanaj. 
Kuota e subvencionimit në shumën prej 25,000.00€. 
 

Kategoria zhvillim skenari për film të metrazhit të gjatë 
1. Projekti filmik “Buna”, shtëpia filmike “Molos”, producent: Dafina Blakqori, skenarist: Ilir 

Blakqori. 
Kuota e subvencionimit në shumën prej 5,000.00€ 

 
2. Projekti filmik “Komedia gjigante”, shtëpia filmike “Createa”, producent: Hafiz Qerimi, 

skenarist Florent Kurtalani. 
Kuota e subvencionimit në shumën prej 5,000.00€. 

 
3. Projekti filmik “Ada”, shtëpia filmike “Kanderr”, producent: Edin Alija, skenarist: 

Trëndelinë Halili, regjisor: Trëndelinë Halili. 
Kuota e subvencionimit në shumën prej 5,000.00€. 

 
4. Projekti filmik “Drita”, shtëpia filmike “Iliria Film”, producent: Agron Kryeziu, skenarist: 

Luan Kryeziu, regjisor: Luan Kryeziu.  
Kuota e subvencionimit në shumën prej 5,000.00€. 

 
 
 Kategoria: Film i metrzhit të gjatë dokumentar  

1. Projekti filmik “Kasetat” Sh.P.K., shtëpia filmike N.Sh. “CMB”, producent: Mentor Shala, 
regjisor: Norika Sefa, skenarist: Norika Sefa. 
Kuota e subvencionimit në shumën prej 40,000.00€. 
 

Shuma totale e subvencionit për konkursin e vitit 2021 është 1,284,800.00 Euro. 
 
*Shënim 
Anëtarët të cilët kanë deklaruar për konflikt të mundshëm interesi dhe të cilët konform 
Rregullores për punën e Jurisë Vleresuese përjashtohen në tërë kategorinë, janë: 
 
Noar Sahiti – kategoria film i shkurtë artisitik; 
Blerta Zeqiri – kategoria koproduksion minor për film të metrazhit të gjatë; 
Doruntina Basha – kategorite: film i metrazhit të gjatë artisitik dhe film debutues; 
Yllka Gashi – kategoria koproduksion minor për film të metrazhit të gjatë. 
 


