
 
 

THIRRJE PËR APLIKIM 
PËR FERMERËT DHE EKONOMITË BUJQËSORE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

 
PËR PËRFITIM NË KUADËR TË IMPLEMENTIMIT TË “PLANIT PËR BUJQËSI DHE 
ZHVILLIM RURAL 2014-2020”, MASA 103 “INVESTIMET NË ASETET FIZIKE NË 

PËRPUNIMIN DHE TREGTIMIN E PRODUKTEVE BUJQËSORE” 
 

1. QËLLIMI I THIRRJES PËR APLIKIM 
 
Qëllimi i thirrjes për aplikim është dhënia e mbështetjes financiare/granteve për investime në 
ferma në kuadër të Masës 103 “INVESTIMET NË ASETET FIZIKE NË PËRPUNIMIN DHE 
TREGTIMIN E PRODUKTEVE BUJQËSORE”, sipas Planit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 
2014-2020, për vitin 2015, për sektorin e përpunimit të qumështit, përpunimit të mishit dhe 
sektorin e përpunimit të pemëve dhe perimeve, duke përfshirë edhe prodhimin e verës. 
 
2. PËRFITUESIT E PRANUESHËM 
 
Përfituesit e pranueshëm për këtë masë janë personat fizik dhe juridik. Ata duhet të jenë banorë të 
përhershëm të Republikës së Kosovës dhe duhet t’i përmbushin kushtet sipas kësaj thirrjeje për 
aplikim. 
 
3. SHTRIRJA GJEOGRAFIKE 
 
Tërë territori i Republikës së Kosovës. 
 
4. PËRPUNIMI I QUMËSHTIT 
4.1. Investimet e pranueshme për sektorin e qumështit 

• Investimet në rinovimin dhe modernizimin e qumështoreve; 
• Investimet në pajisjet për përmirësimin e higjienës dhe cilësisë së prodhimeve, laboratorëve dhe 

pajisjeve për ta përmirësuar dhe kontrolluar cilësinë e prodhimeve (ISO 22000, HACCP); 
• Investimet në pajisjet për përmirësimin e mbrojtjes së mjedisit; menaxhimi i mbetjeve dhe ujit; 
• Investimet në pikat grumbulluese të qumështit dhe në transportin e specializuar; 
• Investimet në pajisje për prodhimet e reja dhe paketimet bashkëkohore; 
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• Investimet në teknologjinë për prodhimin e energjisë së ripërtërishme. 
 
5. PËRPUNIMI I MISHIT 
5.1. Investimet e pranueshme për sektorin e mishit 
Thertoret 

• Rinovimi, zgjerimi dhe modernizimi i thertoreve, përfshirë depot ftohëse; 
• Rindërtimi/zëvendësimi i thertoreve ekzistuese të kategorisë D;  
• Pajisjet dhe objektet për rrjepje, grumbullim dhe regjje të lëkurave; 
• Pajisjet për thertore; 
• Ndërtimi/rindërtimi i depove ftohëse; 
• Kamionët specialë për bartjen e kafshëve të gjalla që plotësojnë kërkesat për mirëqenien e 

kafshëve; 
• Stalla për vendosjen e kafshëve para therjes; 
• Kamionët frigoriferë për bartjen e mishit; 
• Makinat, pajisjet dhe depot për trajtim të mbetjeve dhe nënprodukteve; 
• Investimet në vendosjen e sistemeve të sigurisë së ushqimit (HACCP, ISO 22000) 
• IT, harduer dhe softuer për monitorim, kontroll dhe menaxhim; 
• Investimet për prodhimin e energjisë se ripërtërishme; 

 
Njësitë e tjera për përpunimin e mishit 

• Rinovimi, zgjerimi objekteve ekzistuese – përfshirë depot ftohëse bashkë me pajisje; 
• Rindërtimi/zëvendësimi i objekteve përpunuese ekzistuese të kategorisë D; 
• Investimet në pajisje të reja dhe zgjerimi/zëvendësimi i pajisjeve ekzistuese,  
• Investimet në implementimin e standardeve të sigurisë; 
• Investimet për diversifikim të prodhimeve; 
• Investimet në mbrojtjen mjedisore, pajisjeve për trajtim dhe eliminim të mbetjeve; 
• Objektet dhe pajisjet për kontroll të cilësisë, përfshirë laboratorët; 
• Implementimi i standardeve të sigurisë (HACCP,ISO 22000); 
• Dhoma për ftohje dhe ngrirje, për ruajtjen e prodhimeve të gatshme; 
• Automjetet speciale për bartjen e lëndës së parë dhe prodhimeve të gatshme të shitësit me pakicë;  
• Investimet në prodhimin e energjisë se ripërtërishme; 

 
6. PËRPUNIMI I PEMËVE DHE PERIMEVE, DUKE PËRFSHIRË EDHE PRODHIMIN 
E VERËS 
6.1. Investimet e pranueshme për sektorët e pemëve, të perimeve dhe të verës 
 
Përpunimi i frutave dhe perimeve 

• Ndërtimi / Rinovimi / modernizimi i objekteve për përpunim, në përputhje me standardet 
relevante të BE-se; 

• Linjat për konservimin /pasterizimin e frutave dhe perimeve,pajisje për tharje/tunele,etj; 
• Objektet dhe pajisjet për trajtim pas vjeljes, klasifikimi, sortimi, etiketimi, paketimi dhe deponimi 
• Pajisje për paketim, etiketim, përfshirë linjat e mbushjes, mbështjellësit, dhe pajisje të tjera të 

specializuara; 



• Investimet në prodhimin e energjisë së ripërtërishme; 
• Pajisje për zinxhirin ftohës, duke përfshirë depo për ftohje dhe ngrirje, tunele të ngrirjes, 

transporti me frigoriferë dhe pajisje të tjera të nevojshme për të siguruar vazhdimësinë në 
zinxhirin e ftohjes; 

• Objektet dhe pajisjet për kontrollin e cilësisë, duke përfshirë edhe laboratorët; 
• Implementimi i standardeve të sigurisë (HACCP, ISO 22000); 
• Investimet në mbrojtje mjedisore, pajisjet për trajtim dhe eliminimin e mbeturinave; 
• Automjetet e specializuara të transportit për lëndë të parë dhe për produkte të gatshme, me ftohje 

dhe pa ftohje; 
• Sistemet e IT-së, përfshirë softuerë për menaxhimin e prodhimit dhe procesit. 

 
Prodhimi i verës 

• Ndërtimi/rindërtimi i objekteve për prodhimin dhe përpunimin e verës; 
• Pajisje për përpunimin e verës; 
• Investimet për ngritjen e sistemeve të sigurisë ushqimore (HACCP, ISO 22000) etj. 

 
7. PËRFITUESIT E MUNDSHËM 
Përfitues mund të jenë ndërmarrjet e përpunimit të qumështit, të mishit, të pemëve dhe të 
perimeve, si dhe për prodhimin e verës, të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve 
të Kosovës. Një ndërmarrje mund të përbëhet nga një ose më shumë objekte (njësi lokale të 
prodhimit).  
 
Në sektorin e verës, aplikuesit duhet të jenë në Regjistrin e Prodhuesve të Verës në Kosovë. Një 
ndërmarrje mund të përbëhet nga një ose më shumë objekte (njësi lokale të prodhimit). 
 
8. KRITERET E PËRBASHKËTA TË PRANUESHMËRISË 
8.1. Për përfituesit 
 
8.1.1. Llojet e ndërmarrjeve të përkrahura 
Mund të përkrahen vetëm ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, të përcaktuara në bazë të 
Ligjit nr. 03/L-031 - Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 02/L-5 për mbështetjen e 
ndërmarrjeve. Kategoria e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme është e përbërë prej 
ndërmarrjeve që punësojnë më pak se 249 persona, dhe që kanë një qarkullim vjetor që nuk i 
kalon 50 milionë euro, dhe/ose bilanci i gjendjes në total që nuk i kalon 43 milionë euro, dhe të 
jetë i regjistruar sipas legjislacionit kombëtar si përpunues i ushqimit. 
 
8.1.2. Qëndrueshmëria ekonomike e ndërmarrjes 
Të gjithë aplikuesit duhet ta paraqesin një plan biznesi, në përputhje me modelin e kërkuar nga 
Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë. Në rastin e ndërtimit ose rinovimit, duhet ta dorëzojnë edhe 
projektin teknik të planit të ndërtimit ose rinovimit. Aplikuesi duhet të demonstrojë në planin e 
biznesit qëndrueshmërinë ekonomike të ndërmarrjes në fund të realizimit të projektit. Ndërmarrja 
duhet të demonstrojë se ajo mund t'i kryejë detyrimet dhe borxhet rregullisht, pa vënë në rrezik 
funksionimin normal të ndërmarrjes. 
Modeli për planin e biznesit dhe udhëzimet për përgatitjen e tij do të jenë pjesë e formularit të 



aplikimit, të publikuar në faqen e internetit të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë dhe do të jetë 
në dispozicion për të gjithë përfituesit potencialë. 
 
8.1.3. Standardet kombëtare 
E tërë ndërmarrja e përfituesit duhet të përputhet me standardet minimale kombëtare relevante në 
fuqi në fund të implementimit të projektit (para pagesës përfundimtare).  
Lista e plotë dhe e azhurnuar/përditësuar e këtyre standardeve kryesore relevante kombëtare 
mund të merret në faqen e internetit të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë. 
 
8.1.4. Kriteret e tjera të pranueshme për përfituesit  
Në rastin e projekteve të ndërtimit, aplikuesit me rastin e aplikimit, duhet të dorëzojnë: 

• Kopjet e skicave të objektit dhe një parallogaritje të shpenzimeve të materialit dhe punëve të 
parapara; 

• Kopjen e planit të parcelës ku do të bëhet investimi; 
• Fletën poseduese për parcelën ku do të bëhet investimi; 
• Pëlqimin nga organi kompetent (Komuna) për leje të ndërtimit; 
• Kurse, para kërkesës për pagesë në Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë, duhet të dorëzojë: 

Lejen për ndërtim nga organi kompetent i komunës; 
• Vlerësimin e ndikimit në mjedis, nëse është paraparë me ligj; 
• Përfituesi duhet të dëshmojë se i ka të rregulluara çështjet tatimore në ATK; 
• Përfituesit nuk mund t'i jepet një projekt i ri nëse projektet e mëparshme nuk janë përmbyllur në 

mënyrë të rregullt. 
 
8.1.5. Kriteret e pranueshme për investime  
Të pranueshme janë investimet në sektorin e përpunimit të qumështit, mishit, frutave, perimeve 
dhe verës si dhe shpenzimet e marketingut për promovimin e tyre. 
 
Shpenzimet e pranueshme të marketingut për të gjitha nënmasat e masës 103 janë: 

- Përgatitja dhe shtypja e katalogëve, fletëpalosjeve, broshurave, posterëve etj., për promovim të 
produkteve, por jo shpërndarja e tyre. 

- Prodhimi audio dhe video spoteve promovuese, por jo shpërndarja e tyre mediale. 
- Vlera maksimale e shpenzimeve të pranueshme për marketing është e kufizuar në 10% të 

investimeve të pranueshme.  
 
9. KRITERET SPECIFIKE TË PRANUESHMËRISË 
9.1. Sektorët e përpunimit të qumështit dhe të mishit 
Përfituesit e mundshëm janë subjektet të cilat kanë zhvilluar aktivitetin e tyre në sektorin përkatës 
për së paku 2 vjet përpara datës së aplikimit dhe janë të regjistruar me Agjencinë e Ushqimit dhe 
Veterinarisë, sipas kategorizimit të ndërmarrjeve për përpunim të ushqimit. 
 

- Kategoria A = shkallë e vogël e rrezikut 
- Kategoria B dhe C = shkalla e dytë dhe e tretë e rrezikut 
- Kategoria D = shkallë e lartë e rrezikut 

 



Përfituesit e Kategorisë D janë të pranueshëm vetëm në rast të rindërtimit për shkak të mbylljes së 
objektit ekzistues. 
 
9.2. Sektorët e përpunimit të pemëve dhe të perimeve 
Përfituesit e mundshëm janë subjektet të cilat kanë zhvilluar aktivitetin e tyre në sektorin përkatës 
për së paku 2 vjet përpara datës së aplikimit. 
Në rast të investimit në qendrat grumbulluese dhe paketuese: kapaciteti minimal i ruajtjes duhet të 
jetë së paku 500 tonë të prodhimit. 
 
9.3. Sektori i prodhimit të verës  
Përfituesit e mundshëm janë subjektet e regjistruara në Regjistrin e Prodhuesve të Verës.  
Më shumë se 50% e lëndës se parë (rrushit) duhet të jetë nga prodhuesit tjerë. 
Të dëshmojë se ka deklaruar prodhimin vjetor të verës, dhe stoqeve të ngelura.  
 
10. SHPENZIMET E PRANUESHME 
Investimet e pranueshme janë: 
 

- Ndërtimi ose përmirësimi i objekteve (blerja e pronës është e përjashtuar); 
- Blerja e makinerive dhe pajisjeve të reja, duke përfshirë programe kompjuterike; 
- Shpenzimet administrative të lidhura me projektin siç janë: shpenzimet për arkitekt, inxhinierë 

dhe shpenzimet për këshillime, studime parapake, nxjerrja e dokumenteve dhe lejeve relevante 
janë të pranueshme deri në 7%, por jo më shumë se 20 000 € të shpenzimeve të përgjithshme, 
kurse shpenzimet për përgatitjen e planit të biznesit deri ne 3% të kostos së përgjithshme të 
investimit, por jo më shumë se 10 000 € të shpenzimeve të përgjithshme; 

- Shpenzimet administrative edhe pse ndodhin para nënshkrimit të kontratës, janë të pranueshme 
vetëm në qoftë se projekti është zgjedhur dhe kontraktuar nga Agjencia për Zhvillimin e 
Bujqësisë. 
 
11. VLERA E PROJEKTEVE DHE INTENSITETI I PËRKRAHJES 
 

• Vlera minimale e shpenzimeve të pranueshme për projekt është 30 000 €;  
• Vlera maksimale e shpenzimeve të pranueshme për projekt është 400 000 €; 
• Intensiteti total i përkrahjes me para publike është 50% e shpenzimeve të pranueshme të projektit; 
• Për investimet në trajtimin e mbetjeve rritet intensiteti i përkrahjes publike për 10%; vetëm për 

pjesën e investimit për këtë qëllim përkrahja publike është 60%; 
• Pagesa për masën 103 bëhet në dy këste; pjesa e parë e përkrahjes publike në shumë prej 50% 

paguhet në formë të paradhënies pas nënshkrimit të kontratës me përfituesin dhe pjesa tjetër e 
mbetur prej 50%, paguhet me të përfunduar të investimit të përgjithshëm; 
 
12. KOHA DHE MËNYRA E PRANIMIT TË APLIKACIONEVE 
 
Data e fillimit të dorëzimit të formularit për aplikim është dita e publikuar e thirrjes për aplikim. 
 
Thirrja për aplikim do të jete e hapur nga data 25 shkurt deri më 10 prill 2015.  



 
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 nga ora 8:30-16:00 çdo ditë pune.  
 
Për informata më të hollësishme vizitoni uebfaqen www.mbpzhr-ks.net, uebfaqen azhb.rks-
gov.net si dhe konsultoni udhëzuesin për aplikues. 
 
13. DOKUMENTET E NEVOJSHME 
 
Për të aplikuar për Masën 103, në sektorët përkatës, dokumentet e nevojshme mund t'i gjeni në 
Udhëzuesit për aplikues në uebfaqen e AZHB-së dhe në zyrat rajonale përkatëse. 
 
Të gjithë përfituesit e projekteve duhet t'i respektojnë rregullat dhe procedurat e prokurimit publik 
që janë të bashkëngjitura si shtojcë e kontratës që fermeri e nënshkruan me Agjencinë e 
Zhvillimit të Bujqësisë. 
 
14. KONTAKTET DHE PIKAT (VENDET) INFORMUESE LIDHUR ME APLIKIMIN 
 

 

MBPZHR/AZHB  
Adresa: Rr. “Nazim Gafurri” nr. 23 (afër gjimnazit “Sami Frashëri”) 

Nga e hëna deri të premten: nga ora 10:00 – 12:00; E-mail adresat: 

1 Nehat Veliu 038 211 967  nehat.veliu @rks-gov. net 

2 Habibe Dauti  habibe.dauti@rks-gov. net 

3 Berat Nika   berat.nika@rks-gov. net 

4 Veton Prekazi  veton.prekazi@rks-gov. net 

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 

 

http://www.mbpzhr-ks.net/
http://www.azhb.rks-gov.net/
http://www.azhb.rks-gov.net/
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