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THIRRJE PËR APLIKIM 

PËR EKONOMITË BUJQËSORE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

PËR PËRFITIM NË KUADËR TË IMPLEMENTIMIT TË “PLANIT PËR BUJQËSI DHE 
ZHVILLIM RURAL 2014-2020”, MBËSHTETJE PËR INVESTIME MASA – “SKEMA 

NACIONALE E GRANTEVE PËR UJITJEN E TOKAVE BUJQËSORE” 

 
Qëllimi i thirrjes për aplikim 

Qëllimi i thirrjes për aplikim është dhënia e mbështetjes financiare/granteve për investime në 
ferma në kuadër të Masës ,,Skema nacionale e granteve për ujitjen e tokave bujqësore ,,për vitin 
2016. 

 
1. Aplikuesit e mundshëm 

Aplikuesit e mundshëm në këtë masë janë: 

o Fermerët, sipas definicionit nga Ligji për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (L-03/098) dhe 

ndërmarrjet e tjera bujqësore të regjistruara në Regjistrin e Fermave; 

o Shoqatat e përdoruesëve të ujit. 

 

2. Shtrirja gjeografike 

Tërë territori i Republikës së Kosovës. 
 
3. Kriteret e përbashkëta të pranueshmërisë  

o Formulari i aplikimit me projekt propozimin, sipas formës standarde të MBPZHR-së; 



o Kopja e një llogarie bankare të vlefshme; 

o Kopjet e planit të tokave bujqësore të përfshira në projekt për ujitje; 

o Pëlqimin  e Komunës që dëshmon se në rast të dhënies së grantit, aplikuesi mund të 

marrë leje ndërtimi;  

o Dëshmia që fermerë përfitues nga Masa 101 “Investimet në asetet fizike në 

ekonomitë bujqësore”, janë përfshirë në projekt, nëse ka të tillë; 

o Kopja e letërnjoftimit të menaxherit, në rastin e personave juridik, kopja e 

letërnjoftimit të pronarit ose personit të autorizuar të ndërmarrjes;  

o Projekte të pranueshme për financim me mjetet publike janë vetëm projektet  

që pas përfundimit të investimeve janë në funksion të qëllimit për të cilin 

është bërë investimi (janë në gjendje për të ujitur tokat bujqësore) dhe kjo 

duhet të dëshmohet me rastin e kontrollës së fundit në terren. Nëse projektet 

pas përfundimit të investimit nuk janë funksionale, përfituesi obligohet ta 

kthejë shumën e financuar të përkrahjes publike të marrë si paradhënie. Të 

gjithë përfituesit e projekteve të zhvillimit rural obligohen t’i mirëmbajnë investimet 

e tyre sipas projektit të miratuar gjatë 5 (pesë) vjetëve pas realizimit të projektit, aq 

sa zgjat periudha monitoruese. Nëse nuk i mirëmban investimet, përfituesi obligohet 

ta kthejë shumën e financuar të  përkrahjes publike; 

o Përfituesit nuk mund t'i jepet një projekt i ri nëse projektet e mëparshme nuk janë 

përfunduar në përputhje me kontratën e nënshkruar me AZHB. 

 

Në rast të përzgjedhjes së projektit, para nënshkrimit të kontratës, përfituesi duhet të 

dorëzojë: 

o Projektin e detajuar, me paramasë dhe parallogari; 

o Pëlqimin nga komuniteti, nëse parashihet me ligj; 

o Vlerësimin e ndikimit në mjedis, nëse parashihet me ligj; 

o Lejën për ndërtim nga organi kompetent i Komunës; 

 

4. Investimet e pranueshme 

 Shpenzimet e pranueshme janë të kufizuara në ato që janë listuar në Listën e Investimeve 

të pranueshme për Masën Ujitja e Tokave Bujqësore, e paraqitur si Shtojcë nr. 6 e 

Udhëzuesit për Aplikues;  



 Shpenzimet për përgatitjen e planit të biznesit apo projekt-propozimit nuk mund ta 

tejkalojnë vlerën prej 3% të shpenzimeve të pranueshme. Në rast të investimeve që 

parashohin skica, dizajn të hollësishëm inxhinierik, vlerësim të ndikimit në mjedis, 

shpenzimet për arkitekt dhe inxhinier, leje dhe licenca të ndryshme janë të pranueshme 

deri në vlerën 7% të shpenzimeve të pranueshme; 

 Gjithsej, shpenzimet maksimale të pranueshme për një përfitues, për tërë periudhën e 

zbatimit të Programit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2014-2020, për Masën e ujitjes, janë 

500,000 €. 

 

5. Shkalla e përkrahjes publike  

Vlera  minimale e shpenzimeve të pranueshme për projekt brenda kësaj mase është 20,000 €; 

Vlera maksimale e shpenzimeve të pranueshme për projekt është 200,000 €;  

Përkrahja publike është 80% e shpenzimeve të pranueshme të investimit.  

Në rast se vlera e shpenzimeve të pranueshme është më e madhe se 100,000 € pagesa bëhet në dy 

këste. Pjesa e parë e përkrahjes publike në vlerë prej 50% bëhet në formë të paradhënies 
pas nënshkrimit të kontratës me përfituesin, ndërsa pjesa tjetër e mbetur prej 50%, 
paguhet pas verifikimit të përfundimit të investimit të përgjithshëm. 

 

6. Dokumentet e nevojshme  
 
Për të aplikuar në Masën “Ujitja e tokave bujqësore” dokumentet e nevojshme mund t'i gjeni në 
udhëzuesit për aplikues, në uebfaqen e AZHB-së (www.azhb-ks.net) dhe në zyrat regjionale 
përkatëse.  

7. Koha dhe mënyra e pranimit të aplikacioneve 

Thirrja për aplikim do të jetë nga 25.02.2016 deri më 05.04.2016. 

Data e fillimit të dorëzimit të formularit për aplikim është dita pasi të jetë publikuar thirrja për 
aplikim,  

 
Formulari për aplikim dhe dokumentet e bashkëngjitura duhet të dorëzohen në zyrën Rajonale të 
Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë në: Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Gjakovë, Prizren, Ferizaj dhe 
Gjilan, çdo ditë pune nga ora 8:30-16:00.  

Vërejtje: Aplikacioni duhet të përmbajë të gjitha dokumentet e kërkuara  dhe të dorëzohet 
në afatin për aplikim. Dosja e aplikacionit dorëzohet në dy kopje fizike dhe të gjitha 
dokumentet e dosjes fizike skanohen dhe ruhen në një CD e cila dorëzohet bashkë me 
kopjet fizike. Këshillohen aplikuesit që një kopje të dosjes ta ruajnë për nevoja të veta. 



8. Kontaktet dhe pikat (vendet) informuese lidhur me aplikimin 
 
Për informata me të hollësishme vizitoni ueb faqet: www.mbpzhr-ks.net, www.azhb-ks.net, 
si dhe udhëzuesin për aplikues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çdo ditë pune nga ora 08:30-16:00 



 

Nr
.  

Rajoni  Adresat Telefoni  e-maili 

1 Prishtinë 

 Zona Industriale - Fushë Kosovë, 
përballë Maxi-Marketit 

 038 601 169  

2 Mitrovicë “Mbretëresha Teutë” pa nr. 
028 522 501  

3 Pejë  Instituti Bujqësor “Fidanishtja” Pejë 
039 431 276  

4 Gjakovë “Marin Barleti” nr. 2, kati III. 
0390 320 992 

  

5 Prizren 
“Avni Rrustemi” 159 

 

029 244 793 

  

6 Ferizaj “Dëshmorët e kombit” pa nr. 
0290 324 661  

7 Gjilan 
Rr. “Bulevardi i Pavarësisë”  
Rr. e Ferizajt - Soliteri, kati I  
 0280 326 106  

AZHB /MBPZHR 
Adresa:  (Ndërtesa ish Banka e Lublanës) Prishtinë  

Nga e hëna deri të premten: nga ora 10:00 – 12:00 dhe nga ora 13:00-15:00    tel 038/211-967 ose 038/212-647 


