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PZHR.04/ 2012 

 
 

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 
 

 
III. Data: 
  

 
_________________ (dd/mm/vvvv) 

 
IV. Koha: 
 

 
__________ (ora dhe minuta, të plotësohet vetëm kur aplikacioni të jetë komplotuar) 

 
V. Aplikacioni është 
kompletuar 

 
 PO    JO 

Vetëm për përdorim zyrtar  (të plotësohet nga shërbyesi  civil  i  Kuvendeve  Komunale): 
 

________________________________ _______________________________ 
(nënshkrimi i përfituesit) (nënshkrimi i zyrtarit komunal) 

 
 
  
 

  
FORMULARI PËR APLIKIM   

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

SEKTORI:Pemë,Perime, Vreshta 
 

І. Emri i aplikantit  

 

……………………………………………………………………………………… 

(Emri  dhe Mbiemri ose personi juridik) 

/Regjioni 

Komuna: 

Vendbanimi: 

Nr. i rrugës: 

Fahu postar: 

Telefoni 
Faksi  
Е-mail 
Ueb faqja 

 

ІІ. Emri i projektit 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Vetëm për përdorim zyrtar  (të plotësohet nga shërbyesi civil i Kuvendeve Komunale ): 

Numri unik regjistrues i projektit (NUR): …………………………….………………. 
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VI. Numri regjistrues i fermerit 
 
Numri  regjistrues i fermerit             

 
VII.   Përshkrimi i aplikantit 

 
Për personat (entitetet) juridike: 

Numri regjistrues i 
biznesit  

 

           

Statusi juridik    

Për të gjithë aplikantet: 

Banka 

Emri i bankës: 
 
Nr.xhirollogarisë:                     
                 

Adresa: 
 

Personi i fizik apo i 
autorizuar    

 

 

Emri   

……………………… 

Emri  i babës   

………………………… 

Mbiemri 

………………………… 

 

Numri i identifikues  

 

Nr. i kartës 

së identifikimit 

 

Е-mail: .....................…………………………………………………………….. 

          

          

VII.     Numri i projekteve të mbështetura nën këtë masë  

Unë kam marrë mbështetje në kuadër të kësejë mase    �   Po                     �  Jo 
Numri i projekteve të mbështetura më parë   

 
Unë po aplikoj për mbështetje në kuadër të kësejë 
mase 

 
Për ____________ kohë 
 

VIII.      Përshkrimi i mbështetjes së marrë financiare 

 
 Mbështetja e parë financiare e marrë në kuadër të 
kësejë mase 
 

 
…………………Euro 
Nr. i Kontratës _________/___________(data) 

 
 Mbështetja e parë financiare e marrë në kuadër të 
kësejë mase 
 

 
…………………Euro 
Nr. i Kontratës _________/___________(data)) 

 
Shuma e përgjithshme e mbështetjes financiare të 
marrë në kuadër të kësejë mase deri më tani:  

 
……………………………………………… Euro 
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IX. Përshkrimi i projektit 

IX.1. Përshkrimi i shkurtër i projektit: 
Perpiloni Projekt -Propozimin sipas formes standarde të MBPZHR-se 
  
X .SEKTORI I PEMËTARISË ( Investimet e pranueshme ) 
1. Ngritja e pemishteve të reja (intensive) me kulturën e mollës (0.5-3 ha ),konform investimeve që fermeri 
realizon si: (sistemi i ujitjes pikë-pikë sistemi i mbajtjes dhe rrethoja.)  
 
2. Investimet në infrastrukturën e pemëve ekzistuese ( Për te gjitha llojet e pemëve ) jo me te vjetra se tri vite ( Sistemi i 
ujitjes pikë- pikë, sistemi mbajtës dhe rrethoja e pemishtes) 

3. Investimet në infrastrukturën e fidanishteve për prodhimtarinë intensive te fidanëve (p.sh. sistemi i ujitjes, sistemi 
mbajtës dhe rrethoja e pemishtes) në pemishtet ekzistuese jo më të vjetra se tre vite. 
. 
2.Sistemi i mbrojtjes nga breshri (rrjetat), investim i pranueshëm 1-2 ha ( Për pemishtet ma te vjetra se dy vite). 

Nensektori i pemëve te imta (Investimet e pranueshme) 
 
1. Mbjellja e pemëve të imta ( Dredhëz ,mjedër dhe manaferrë) 
 
Mekanizim(Investimet e pranueshme) 

1. Pajisje për spërkatjen e pemëve,  
 Atomizerë mbajtës, makina për mullqerim, mekanizmi për përgatitjen e leheve dhe shtrirjen e folis dhe sistemit te 
ujitjes për kulturën e dredhëzës dhe mekanizëm për plehërim 

 

X.1 SEKTORI PERIMTARISË(Investimet e pranueshme) 
1. Zgjerime i kapaciteteve ekzistuese ne serra te reja 

Tipet e serave të cilat mbështeten (përkrahen) janë: 
Serrat e tipit  “Tunel”  ose bllok nga polietileni, sipërfaqja prej  500 m² 
Serrat e tipit  “Bllok” nga polietileni, sipërfaqja prej  500 - 1000 m² 
 

Mekanizim((Investimet e pranueshme) 

2. Pajisje te makinerisë të specializuar për kultivimin e perimeve ne fushe te hapur si: 
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  

 
    X.2    SEKTORI I VRESHTARIS  (Investimet e pranueshme) 
1. Ngritja e vreshtave të reja vetëm për rrush të tryezes( 0.5-2.0 ha) 
 
2. Investimet në infrastrukturën e vreshtave ekzistuese për te gjitha llojet e vreshtave (p.sh. sistemi mbajtës dhe rrethoja e 
vreshtit) në vreshtat e reja jo më të vjetra se dy vite. 
  

    Mekanizim 
1. Pajisje për spërkatje të vreshtave,  atomizerë bartës, makina për mullqerim dhe mekanizëm për 
plehërim.  
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X.2. Aplikimi për: 
 
X.2.1. Shuma e përgjithshme e 
projektit (përfshirë TVSH-në)  X.2.2. Shuma e grantit  X.2.3. Shuma ne bashkëfinancim  

 

Euro 

 

Euro 

 

% 

 

Euro 

 

% 
 

XI.   Deklaratat  

Duke firmosur këtë formular për aplikim, 

Unë deklaroj, se: 

1) Të gjitha të dhënat, informatat dhe dokumentacionin, të cilin unë kam paraqitur në këtë formular për  aplikim janë 

të vërteta. 

2)…………………………………………………………….. 

Unë obligohem se do të: 

1) Shfrytëzoj investimet konform projektit te dorëzuar me aplikacion dhe të mos shes/heq dorë nga projekti i investuar 

2) Të bëjë kthimin e grantit të pranuar nëse nuk veproj në përputhje me kushtet e kontratës: 

3) ………………………………….. 

XII. Data / Nënshkrimi  

 

 

Data — muaji — viti     

……/…………/……………..                            

 

 

………………..…………….………………………/…………………. 

(Emri, mbiemri dhe nënshkrimi) 

Vërejtje: përfituesi plotëson vetëm fushat e bardha 

 

 

 

 

 

Dokumentet e bashkangjitura / Pemëtari/Perimtari/Vreshtari/ju lutem shënoni më  // (dhe radhitni ato sipas listës 
së dhënë në fund të këtij aplikacioni 

1.Projekti investues i cili duhet të përmbajë formën standarte të  projektit. 
  

1. Kopja e letërnjoftimit (LNJ) të vlefshme të Republikës së Kosovës (për persona fizike) ose kopja e 
regjistrimit të biznesit (për persona juridik), dokumenti i cili vërteton fuqinë e nënshkrimit në emër të 
kompaninë.  

 

2. Kopja e llogarisë së vlefshme bankare,  
3. Fletën poseduese mbi sipërfaqen e tokës  
4. Kopja e planit ( Për investimin e bere ,ngritjen e pemishtes vreshtit të tryezës apo serrës së re)  
5. Numrin identifikues të fermerit Vreshtar i cili nxirret në Entin e Vreshtarisë dhe të Verërave. 

  

6. Skica kadastrale e ngastrës –duhet të nxirret në Entin e Vreshtarisë në Rahovec.  
  

7. Fotokopjen  e certifikatës së trajnimet relevant/ specifike ose te dëshmojë në forme të shkruar se do të vijoj 
trajnime përkatëse brenda afatit të përmbylljes së projektit      
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Tabela për investimet e pranueshme për SEKTORIN E PEMËTARISË   

№ Lloji i shpenzimit Shenja dalluese, 
marka, modeli Sasia  

Çmimi pa 
TVSH 
/Euro/ 

Shuma e 
përgjithshme 

pa TVSH 
/Euro/ 

Çmimi me 
TVSH 
/Euro/ 

Shuma e 
përgjithshme 

me TVSH 
/Euro/ 

Investimet  e 
pranueshme 

Subvencion
i miratuar  

/Euro/ 
1 2 3 4 5 6 7 8 po jo 
I Sektori i Pemëve          

1. 
Ngritja e pemishteve të reja (intensive) me 
kulturën e mollës (0.5-3/ ha )  me infrastrukture 
përcjellëse  

         

1.1 
-Sistemi i ujitjes pikë-pikë  

 
         

1.2 -Sistemi i mbajtjes dhe rrethoja.          

II 
Investimet në infrastrukturën e pemishteve 
ekzistuese të gjitha llojet e pemishteve në 
pemishtet ekzistuese jo më të vjetra se tre vite. 

         

1 - Sistemi i ujitjes           
2 -Sistemi mbajtës          
3 -Rrethoja e pemishtes          

III  

Investimet në infrastrukturën e fidanishteve 
për prodhimtarinë intensive te fidanëve në 
fidanishtet ekzistuese. 
 

         

1 -Sistemi i ujitjes           

2 -Sistemi mbajtës          
3 -Rrethoja e pemishtes          

4. Sistemi mbrojtes kunder bresherit 1-2/ha( të 
pemishtet ma të vjetra se dy vite) 

         

IV Mekanizim          

 Pajisje për spërkatjen e pemëve,  
 

         

1 -Atomizerë mbajtës 
 

         

2 - Makina për mullqerim           

3 
-Mekanizmi për përgatitjen e leheve dhe shtrirjen 
e folis dhe sistemit te ujitjes për kulturën e 
dredhëzës 

         

4 -Mekanizëm për plehërim          
V Pemët e imta           
1  -Dredhëz ,           
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2 -Mjedër          
3 -Manaferrë          

2  
Shuma e përgjithshme 

         

 
Vërejtje: Fushat e bardha dyhet të plotesohen nga fermeri ,ndersa ato të errësuara në tabelën më lartë duhet të plotësohen nga zyrtarët Komunal. 

 
 

 
 

Tabela për investimet e pranueshme për SEKTORIN E PERIM- KULTURËS    
 

№ Lloji i kostos 

Shenja 
dalluese, 
marka, 
modeli 

Sasia  
Çmimi pa 

TVSH 
/Euro/ 

Shuma e 
përgjithshme 

pa TVSH 
/Euro/ 

Çmimi me  
TVSH 
/Euro/ 

Shuma e 
përgjithshme 

me TVSH 
/Euro/ 

Investimet  e 
pranueshme 

Subvenci
oni 

miratuar  
/Euro/1 1 2 3 4 5 6 7 8 po jo 

II Sektori i Perimeve          

 
Zgjerime i kapaciteteve ekzistuese në serra të reja dhe 
Ngritja e serrave të reja. 

 

         

1. 
Tunel nga polietileni  sipërfaqe( 500m²) 

 
         

2. 
Bllok nga polietileni  sipërfaqe( 500m²-1000m²) 

 
         

           
                   
 Mekanizim                  

1 
Makineria për përgatitjen e shtretërve për qepë dhe 
karrota 

 

         

2 
Makineria për mbjelljen e qepës dhe karrotës me farë 
 

         

3 
Makineria për shtrirjen e plastmastit të zi. 
 

         

4 Makine për nxjerrjen e qepëve. 
 

         

5 Makine për nxjerrjen e karrotave . 
 

         

  Shuma e përgjithshme:        

Vërejtje: Fushat e bardha duhet të plotesohen nga fermeri ,ndersa ato të errësuara në tabelën më lartë duhet të plotësohen nga zyrtarët Komunal . 
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Tabela për investimet e pranueshme për SEKTORIN E VRESHTARISË   
 

№ Lloji i kostos 

Shenja 
dalluese, 
marka, 
modeli 

Sasia  
Çmimi pa 

TVSH 
/Euro/ 

Shuma e 
përgjithshme 

pa TVSH 
/Euro/ 

Çmimi me   
TVSH 
/Euro/ 

Shuma e 
përgjithshme 

me TVSH 
/Euro/ 

Investimet  e 
pranueshme 

Subvencion
i miratuar  

/Euro/1 
1 2 3 4 5 6 7  po jo 
I Sektori i vreshtarisë           

1 
Ngritja e vreshtave të reja, 0.5-2.0 ha ( me varietete te 
rrushit te tryezës) 
 

         

II. 
Investimet në infrastrukturën e vreshtave ekzistuese në 
vreshtat e reja jo më të vjetra se dy vite(gjitha varitetet 
e rrushit) 

         

1 Sistemi mbajtës          
2 Rrethoja e vreshtit          

III Mekanizim  
 

         

  Pajisje për spërkatje të vreshtave,    
 

         

1 Makinë për mullqerim           
2 Atomizerë bartës          
3 Mekanizëm për plehërim          

 Shuma e përgjithshme:       

Vërejtje: Fushat e bardha plotesohen nga fermeri, ndersa fushat e erresuara plotesohen nga zyrtari komunal.
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