
ZHR 06/ 2012

Emri i Përfituesit: 
 

Nr. Regjistrues i fermës. 

Data dhe koha e dorëzimit: 

Numri i aplikacionit:

Emri i projektit:
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Banor i përhershëm i Kosovës 

Shoqatat e fermerëve 
Një aplikacion për projekt 

Fermeri i regjistruar si person fizik 

Personi juridik të jetë i regjistruar në regjistrin e biznesit në Kosovë 

Përfituesi

Formulari për aplikim
Formulari për aplikim i plotësuar tërësisht
(të vërtetuar) Nënshkrimi 

Lista Kontrolluese për Miratimin e Aplikacionit 

Masa e 2të: Ristrukturimi i potencialit fizik në sektorin agro-rural 
NËN-MASA: Hortikulturë

SEKTORI :Pemë, Perime dhe Vreshta    

Fshati

Sipërfaqja minimale e pemishtes se re me mollë duhet tëjetë  0,5 ha 

Komuna

Niveli QendrorNiveli Komunal

Regjioni 

Një kopje e Formularit për aplikim

Masa do të zhvillohet në Kosovë
Sipërfaqja minimale e vreshtit të ri ngastra duhet të jetë 0,5 ha 

 
                                                                                            Republika e Kosovës 

Republika Kosova-Republic of Kosovo 
Qeveria - Vlada - Government 

 
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural / Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja 

/ Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development 



Trajnimi i posaçëm ose letra për gadishmërinë 

Kopja e regjistrimit të biznesit për personat juridik 

Kopja e llogarisë së vlefshme bankare 

Kualifikimi
Kopja e certifikatës së trajnimeve të 
posaçme 

Sistemi mbrojtjes nga bresheri min 
6000€ max24000€

Shuma e investimeve të pranueshme, në ngritjen e 0.10ha me pemë të imta 
dredhz,mjeder dhe manaferra është  Max. (2.000€)   

Shuma e investimeve të pranueshme, në ngritjen e pemishtes së re me mollë 
sipërfaqe 3ha  Max. (36000€)   

Shuma e investimeve të pranueshme, në infrastrukturen e pemishteve 
egzistuse të gjitha llojet e pemëve në sipërfaqe 1ha  Min. (3.000€ deri 
Max.6.000€)   

Shuma e investimeve të pranueshme, në ngritjen e 0.20ha me pemë të imta 
dredhz,mjeder dhe manaferra është  Max. (4.000€)   

Shuma e investimeve të pranueshme, në ngritjen e serrës së re tipi tunel 
sipërfaqe 500m2  Max. (10.000€)   

Granti

Shuma e investimeve të pranueshme, në ngritjen e pemishtes së re me mollë 
sipërfaqe 1ha  Max. (12.000€)   

Përqindja maksimale prej (50%) të shpenzimeve publike është plotësuar     

Përqindja maksimale prej (50%) të shpenzimeve publike është plotësuar     

Kontratë për shfrytëzimin e tokës për së paku 3 vjet 

Projekt-propozimi sipas standarteve te MBPZHR.

 Kontrata për shfrytëzimin e tokës së paku për 3 vjet 

Ngritja e serrave të reja në sipërfaqe 500m2-1000m2

Dëshmia kadastrale sipërfaqen e tokës së punueshme dhe kopja e planit ku 
ngritet pemishtja dhe serra 

Dokumentet

Toka është në pronsi ose është duke u shfrytëzuar nga përfituesi 

Kopja e letërnjoftimit (LNJ) të vlefshëm të Republikës së Kosovës 

Dokumenti që vërteton se kush është i autorizuar që të nënshkruaj në emër 
të kompanisë 

Sipërfaqja minimale për bimëtë imta dredhza, mjedrra dhe manaferrë duhet 
ë jetë 0.10-0.20 ha

Dëshira për të marrë pjesë në kurse brenda 6 muajve pas mbarimit të 
projektit 

Një kopje e dokumentit që vërteton se ai/ajo posedon tokë 



Miratuar

Shuma e subvencionit e miratuar (në €) 

Data, vendi
Nënshkrim

Data, vendi
Nënshkrimi

Zyra Komunale 

Njësia për Pagesa e MBPZHR 

Shuma e investimeve të pranueshme, në ngritjen e serrës së re tipi bllok 
sipërfaqe 1000m2  Max. (20.000€)   

 Shuma e investimeve te pranueshme ne mekanizim pemtari atomizerë 
mbajtës, makina për mullqerim, atomizer terheqës mekanizëm për plehrim 
min.(3000€) dhe max. (6000€)

 Shuma e investimeve te pranueshme ne mekanizim në perimkultur në 
ambient të hapur,mekanizmi për përgatitjen e leheve dhe shtrirjen e folis 
dhe sistemit te ujitjes për kulturën e dredhëzës , Makineria për përgatitjen e 
shtretërve për qepë dhe karrota,Makineria për mbjelljen e qepës dhe 
karrotës me farë,Makineria për shtrirjen e plastmastit të zi,Makine për 
nxjerrjen e qepëve,Makine për nxjerrjen e karrotave 
min(3000€) dhe max. (6000€)

Nëse nuk miratohet – të sqarohet

Përqindja maksimale prej (50%) të shpenzimeve publike është plotësuar     

 Shuma e investimeve te pranueshme ne mekanizim atomizerë bartës, 
makina për mullqerim dhe mekanizëm për plehërim.  min(3000€) dhe max. 
(60000€)

Miratimi  
Përqindja maksimale prej (50%) të shpenzimeve publike është plotësuar     

Shuma e investimeve të pranueshme, në ngritjen e vreshtit të tryezës së re 
sipërfaqe 2ha  Max. (16.000€)   

Shuma e investimeve të pranueshme, në infrastruktur në të gjitha vreshtat 
egzistuse jo me të vjetra se dy vite është  min. (2000€) dhe max.4000€  

Shuma e investimeve të pranueshme, në ngritjen e vreshtit të tryezës së re 
sipërfaqe 1ha  Max. (8.000€)   
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