
 
 

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 101 “INVESTIMET NË ASETET FIZIKE NË 

EKONOMITË BUJQËSORE” - SEKTORI I PEMËVE, SEKTORI I PERIMEVE (PËRFSHIRË 
PATATET) DHE SEKTORI I RRUSHIT.  

 
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 101 “INVESTIMET NË ASETET FIZIKE NË EKONOMITË 
BUJQËSORE”, sipas Planit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2014-2020, për vitin 2015, për 
sektorët e pemëve, perimeve (përfshirë edhe patatet) dhe sektorin e rrushit.  
 
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. SEKTORI I PEMËVE - KRITERET PËR INVESTIME (molla, dardha, kumbulla, vishnja, 
dredhëza, mjedra, boronica dhe manaferra) 
 
Në momentin e aplikimit për investime në sektorin e pemëve, aplikuesit duhet të dëshmojnë 
ekzistimin e sipërfaqeve në pronësi apo të marra me qira në Regjistrin e Fermave prej së paku 1 
hektar për pemë farore, dhe/ose 0.25/ha për pemë manore (pemë të imëta: dredhëza, mjedra, 
boronica dhe manaferra). Sipërfaqja minimale e ngastrës për pemë manore është 0,1/ha dhe për 
pemë drufrutore 0,35/ha;  
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Në rast të investimeve në makineri bujqësore dhe pajisje dhe/ose investime në ndërtim dhe 
përmirësim të objekteve, investimi duhet të përputhet me kapacitetet prodhuese; 
 
4.1. Investimet e pranueshme në sektorin e pemëve (molla, dardha, kumbulla, vishnja, 
dredhëza, mjedra, boronica dhe manaferra) 

• Investimet në ngritjen e pemishteve të reja me madhësi minimale prej 1 hektar për pemë frutore 
dhe 0,25/ha për pemë manore.  

• Investimet në vendosjen e sistemeve të ujitjes sipas praktikave efiçiente të ujitjes;  
• Investimet në pajisje efiçiente për energji ose prodhimi i energjisë në fermë nga burimet e 

ripërtërishme.  
• Investimet në vendosjen e rrjetave për mbrojtje nga breshëri.  
• Investimet në makineri bujqësore dhe pajisje për pemishte, për mbrojtje të bimëve, për plehërim, 

për vjelje dhe trajtim pas vjeljes.  
• Investimet në ndërtimin dhe përmirësimin e objekteve për aktivitetet e pasvjeljes, objekteve për 

vendosjen e makinave dhe objekteve për vendosjen e produkteve për mbrojtje të bimëve dhe 
plehra artificiale.  
 
5. SEKTORI I PERIMEVE DHE SERRAVE (PËRFSHIRË PATATET) - KRITERET PËR 
INVESTIME 
 
Në momentin e aplikimit për investime në sektorin e perimtarisë/patateve, aplikuesit duhet të 
dëshmojnë ekzistimin e sipërfaqeve të tokës së punueshme, në pronësi apo të marra me qira të 
regjistruar në Regjistrin e Fermave prej së paku 2 hektarësh nëse aplikojnë për perime në fushë të 
hapur ose 4 hektarë nëse aplikojnë për patate; 
Në rast të investimeve në ndërtimin e serrave të reja permanente, ekonomia bujqësore (ferma) 
duhet të dëshmojë se ka së paku 0.10/ha tokë të punueshme të regjistruar në Regjistrin e Fermave.  
  
5.1. Investimet e pranueshme në sektorin e Perimeve dhe Serrave (përfshirë patatet) 
 

• Investimet në ndërtimin/riparimin dhe modernizimin e serrave të përhershme për perimtari apo 
fidanishte me madhësi minimale prej 0.10/ha. Investimet në pajisje efikase për energji ose 
prodhim të energjisë në fermë nga burimet e ripërtërishme,  

• Blerja dhe instalimi i pajisjeve për arritjen e kushteve të kontrolluara klimatike dhe atyre për 
kultivim pa dhe (soil-less),  

• Investimet në vendosjen ose avancimin e sistemeve të ujitjes në fermë sipas praktikave efiçiente 
të ujitjes,  

• Investimet në makineri bujqësore dhe pajisje për mbrojtje të bimëve: plehërim, vjelje dhe 
pasvjelje,  

• Ndërtimin e objekteve për ruajtje të prodhimit, objekteve për mbajtje të makinerisë bujqësore dhe 
depove për produktet për mbrojtje të bimëve dhe plehrat artificiale.  
 
6. SEKTORI I RRUSHIT - KRITERET PËR INVESTIME 
 
Në momentin e aplikimit, aplikuesit për investime në sektorin e rrushit duhet të dëshmojnë 
posedimin e tokës bujqësore në pronësi apo të marrë me qira, të regjistruar në Regjistrin e Fermës 
dhe në Regjistrin e Vreshtave, për së paku 10 vjet dhe atë 0.5/ha për rrush të tryezës ose 1/ha për 
rrush të verës.  
 



Në rast të investimeve në mekanizim dhe pajisje për kultivim dhe vjelje, aplikuesit duhet të 
dëshmojnë se posedojnë së paku 4 hektarë me vreshta, në pronësi apo të marrë me qira, të 
regjistruar në Regjistrin e Vreshtave dhe në Regjistrin e Fermës. 
 
6.1. Investimet e pranueshme në Sektorin e Rrushit 

• Investimet në ngritjen/modernizimin e plantacioneve të vreshtave (konvertim, zëvendësim) për 
rrush tryeze dhe rrush vere me madhësi minimale 0.5/ha për rrush të tryezës dhe 1/ha për rrush të 
verës. Sipërfaqja minimale e ngastrës është 0,2/ha.  

• Investimet në vendosjen e sistemeve të ujitjes sipas praktikave efiçiente të ujitjes,  
• Investimet në pajisje efiçiente për energji ose prodhim të energjisë në fermë nga burimet e 

ripërtërishme,  
• Investimet në vendosjen e rrjetave për mbrojtje nga breshëri,  
• Investimet në sisteme mbajtëse të hardhive dhe rrethoja,  
• Investimet në makineri bujqësore dhe pajisje për vreshta, makineri për mbrojtje të bimëve, për 

plehërim, për vjelje dhe trajtim pas vjeljes,  
• Ndërtimi i depove për produktet për mbrojtje të bimëve dhe plehrat artificiale.  
• Atyre që kanë mbi 4 hektarë vreshta u lejohet edhe aplikimi për ndërtimin e objekteve për 

veprimet pas vjeljes, si depo ftohëse, makineri për klasifikim, pastrim, paketim etj. Po ashtu, edhe 
për objekte për mbajtje të makinerisë bujqësore dhe pajisjeve si dhe për ndërtimin e depove për 
produktet për mbrojtje të bimëve dhe për plehrat artificiale.  
 
7. DOKUMENTET E NEVOJSHME 
 
Për të aplikuar për Masën 101, 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. 
 
8. VLERA E PROJEKTEVE DHE INTENSITETI I PËRKRAHJES 
 

• Vlera minimale e shpenzimeve të pranueshme për projekt është 10 000 €, përkatësisht 3 000€;  
• Vlera maksimale e shpenzimeve të pranueshme për projekt është 120 000 €; 
• Intensiteti total i përkrahjes publike është 60% të shpenzimeve të pranueshme të projektit. 

Përkrahje shtesë jepet për: 
• 5% për investimet në ekonomi bujqësore (ferma) nga fermerët e rinj,  
• 10% për investimet në ekonomitë bujqësore (ferma) në viset malore (lista në udhëzuesin për 

aplikues).  
 
9. 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 jetë e hapur prej datës 25 shkurt deri 10 prill 2015. 
 
Vërejtje: Për sektorin e pemëve (ngritje të pemishtes) dhe rrushit (ngritje të vreshtit), me 
rastin e aplikimit, aplikuesit duhet të deklarohen për afatin e mbjelljes pranverë - vjeshtë.  
 



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. 
 
 
10. 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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